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1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019. Kvarstår
2019 är 16 mnkr.
Under årets första månader har en rad viktiga händelser inträffat som både förstärker
pågående utveckling och utmanar i genomförande. Organisationsförändring har
genomförts i ledningen av förvaltningen och pågår inom kultur och fritid. Vidare har
enheten regionkansli etablerats.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat generellt.
Insatser görs för att förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt.
Periodens justerade resultat uppgår till +1,3 mnkr.Prognosen för året visar ett överskott på
3,0 mnkr. Framförallt beror den positiva prognosen på låg investeringsnivå som ger effekt
på kapitalkostnaderna. Vidare ger även förseningar i ombyggnationer av kök överskott mot
budgeterad hyresnivå. I övrigt finns positiva avvikelser inom förvaltningen som balanserar
satsningar såsom införande av beslutstöd och annan pågående verksamhetsutveckling.

2. Väsentliga/kritiska händelser
Årets första månader har varit händelserika och engagerande och för förvaltningen har
nedan beskrivna händelser varit av mer avgörande betydelse.
I samband med att förvaltningschefsuppdraget klargjorts i kommunallagen har en
organisationsförändring i ledningen för förvaltningen genomförts. Det innebär att Peter
Lindvall är förvaltningschef och chef för de avdelningschefer som har direktörsfunktioner i
koncernledningen och Anna Derwinger Hallberg är biträdande förvaltningschef (under
Karolina Samuelssons tjänstledighet) och chef för övriga avdelningschefer. Den biträdande
förvaltningschefsrollen leder förvaltningsledningsgruppen och förvaltningens chefsmöten
samt håller samman förvaltningens arbete som en helhet.

Ärenden
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Från och med årsskiftet finns en ny enhet, regionkansliet med ledning av en kanslichef.
Tanken är att samla de expertfunktioner som arbetar inom
informationshanteringsprocessen. Detta från att information skapas eller tas emot, via att
den används och utvecklas till att den arkiveras. Det betyder att den nya enheten inbegriper
registratur, stadssekreterare, systemförvaltare, administration, jurister, funktioner för
säkerhetsfrågor kring information och arkiv.
I år har förvaltningen ett fördjupat fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet har
inletts med dialoger/intervjuer med förvaltningens chefer för att klargöra de viktigaste
utvecklingsområdena. Det kan konstateras att många i förvaltningen, på ett självklart sätt,
har de vi finns till för i fokus.
Ett arbete pågår för att stärka kvaliteten i det regionala utvecklingsarbetet. En
utredning kommer att avrapporteras till budgetberedningen i maj. Resurser har avsatts för
att färdigställa den regionala utvecklingsstrategin.
Inom kultur och fritid pågår ett organisationsutvecklingsarbete, givet uppdraget som
avdelning inom regionstyrelseförvaltningen och de besparingar som ålagts verksamheten.
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För förvaltningens måltidsverksamhet planeras en rad större ombyggnationer i kök. Till
budgetberedningen har arbetats fram nya beräkningar för aktuella objekt i kostutredningen.
Arbetet med att ta fram ny mål i styrkortet för mandatperioden har pågått under kvartal 1
och överlämnades till partierna den 21 mars för vidare hantering.
I och med införandet av politiska sekreterare från årsskiftet har förvaltningen, utöver
administrativt stöd (anställning, ekonomi, lokaler, IT mm) inlett diskussioner kring roller
och ansvar.
I bilaga – Aktivitetsuppföljning VP2019 redovisas status i de aktiviteter som beslutats i
verksamhetsplan.

3. Resultat i perioden, årsprognos
Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar på helår ett överskott på 3,0 mnkr. Periodens
justerade resultat uppgår till +1,3 mnkr. Framförallt beror den positiva prognosen på låg
investeringsnivå som ger effekt på kapitalkostnaderna. Vidare ger även förseningar i
ombyggnationer av kök överskott mot budgeterad hyresnivå. I övrigt finns positiva
avvikelser inom förvaltningen som balanserar satsningar såsom införande av beslutstöd och
annan pågående verksamhetsutveckling.
Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Netto
Avskrivningar
Internränta
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6 027
211
0
27

4 964
275
-3
25

-89 866
0

-89 866
-1 285

Budget

Helår 2019
Prognos avvikelse

+3 618 -415 375
-1 053 348 010
0
2 115
-2 284 400 851
+281 335 601

-432 148 +16 773
353 381
-5 371
2 115
0
411 320 -10 469
334 668
+933

Avvikelse

+1 063
-64
+3
+2

25 702
1 009
0
110

23 702
945
-3
110

+2 000
+64
+3
0

0 -362 422
+1 285
0

-362 422
-3 000

0
+3 000

Ärenden
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Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-mars 2019
Justerad Justerat
budget
utfall
-102 913 -106 531
81 833
82 886
935
935
103 746 106 030
83 601
83 320
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3.1 Resultatprognos per avdelning

Två avdelningar prognostiserar underskott detta balanseras av överskott i övriga
avdelningar. Ett flertal utvecklingsarbeten upptagna i verksamhetsplanen har påbörjats och
kommer att generera kostnader senare under året.
Avdelning
(mnkr)
Kvalitet & digitalisering
HR
Måltid
Försörjning
Ekonomi
Kommunikation
Regional utveckling
Kultur och fritid
Förvaltningsgemensamt
Totalt RSF

Budget

Årsprognos

Avvikelse

44,5
51,2
0
0
41,2
14,8
29,3
111,7
69,7
362,4

44,9
51,2
-0,8
-1,7
41,7
14,8
29,3
111,7
68,3
359,4

-0,4
0
+0,8
+1,7
-0,5
0
0
0
+1,4
+3,0

Kvalitet & digitalisering (- 0,4 mnkr)

Prognosen pekar på ett underskott om -0,4 mnkr. Detta beror bland annat på att UAF har
återlämnat en större mängd datorer vilket medför minskade intäkter. Vidare har satsningen
på verksamhetsutveckling genom digitalisering medfört ökade driftkostnader.
HR (+/-0 mnkr)

Totala resultat för perioden håller sig väl inom budget. Det finns medel för
organisationskulturarbete som ännu ska förbrukas. Även anslagen för arbetsmiljö, facklig
tid, strategisk utbildning samt personalförsörjning kommer att förbrukas senare under året.
Helårsprognosen visar på ett nollresultat.
Måltid (+0,8 mnkr)

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr. Överskottet ligger framför allt i
fördröjning av ombyggnationer och därmed lägre utfall på hyror. Intäkterna beräknas bli
högre än budgeterat bland annat på grund av volymökning. Samtidigt har kostnaderna för
livsmedel ökat i samma nivå.

Ärenden
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Försörjning (+1,7 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett prognostiserat resultat på 1,7 mnkr. Överskottet
finns i huvudsak inom verksamhetsområdena hjälpmedel, varuförsörjning, städ och fordon.
Vad gäller regionens portokostnad föreligger dock ett underskott med ca 0,3 mnkr till följd
av prisökning.
Ekonomi (-0,5 mnkr)

Avdelningens totala resultat för perioden håller sig väl inom budget. Prognosen för helåret
pekar dock på ett underskott om -0,5 mnkr. Underskottet hänförs till uppstartskostnader i
samband med införandet av det regionövergripande beslutsstödsystemet Hypergene.
Avdelningen har ingen budget för detta utan finansieringen sker i år inom avdelningen och
förvaltningen som helhet. När systemet är på plats och i bruk kommer alla förvaltningar att
bidra till finansieringen. Kostnaden för införandet beräknas till cirka 1,0 mnkr.
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Kommunikation (+/-0 mnkr)

Avdelningen redovisar för perioden ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Vilket bland annat
hänförs till personalrelaterade orsaker. På helårsbasis prognostiseras dock ett nollresultat
utifrån tillfälliga extra kostnader för lokaler och personal.
Regional utveckling (+/-0 mnkr)

Förutom ordinarie verksamhet bedriver avdelningen ett flertal resurskrävande projekt.
Vilka till stor del finansieras av externa medel. I prognosen beräknas projekten redovisa
nollresultat vilket även avdelningen som helhet gör.
Kultur och fritid (+/- 0 mnkr)

Avdelningen har att hantera ett sparbeting på 7 mnkr 2019. Helårsprognosen för
avdelningen pekar i dagsläget på ett nollresultat. Med detta sagt är inte besparingen i hamn
då prognosen bygger på tillfälliga åtgärder och statsbidrag. Översyn utifrån gällande
sparprogram fortsätter.
Förvaltningsgemensamt (+1,4 mnkr)

Den positiva prognosen kommer av att anslaget för bidrag till politiska ungdomsförbund
inte beräknas utnyttjas fullt ut. Utöver detta så ger den låga investeringsnivå tillfälligt en
effekt på kapitalkostnaderna. Anslaget för verksamhetsutveckling är i princip intecknat men
i näringslivsanslaget finns just nu drygt 2,0 mnkr som ännu inte destinerats till någon
satsning. I prognosen görs bedömningen att näringslivsanslaget åtgår under året.
3.2 Kostnads-/intäktsanalys

Att analysera utveckling av olika kostnads/intäktsslag inom regionstyrelseförvaltningen är
relativt komplicerat då verksamheten förändras år från år. Framför allt påverkas
förvaltningen kostnader och intäkter av antalet externt finansierade projekt och
förändringar i resultatenheternas volymer.
Personalkostnader

Personalkostnaderna redovisar i förhållande till justerad budget för perioden ett underskott
på 1,1 mnkr. Underskottet beror till del på att förvaltningen bedriver projekt med extern
finansiering som inte budgeterats. Årsprognosen pekar på en avvikelse på -5,4 mnkr. I
jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 5,6
procent. En analys av personalkostnaderna i förhållande till personalstatistik redovisas i
avsnitt 5.

Ärenden
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Övriga kostnader

Utbildnings- och resekostnaderna har ökat något i jämförelse med föregående år. Under
perioden har 1,7 mnkr används till detta jämfört med 1,4 mnkr 2018. Utfallet ligger i
perioden något över budgeterad nivå.
Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 1,9 mnkr jämfört med 1,2 mnkr
föregående år. Jämfört med budget redovisas ett underskott för perioden med 0,4 mnkr.
Ökningen avser främst HR och IT-verksamheten.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 9,7 mnkr att jämföras
med 8,5 mnkr föregående år. Kostnaden för perioden ligger något över budget.
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Lokalkostnaderna har för perioden i jämförelse med föregående år minskat med 0,5 mnkr
till följ av sänkt hyra. I jämförelse med periodens justerade budget redovisas ett överskott
på 0,3 mnkr, detta till följd av förseningar och senareläggning av ombyggnation av
förvaltningens kök. Årsprognosen uppgår till +0,8 mnkr.
Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 0,5 mnkr i jämförelse med
föregående år, 5,2 mnkr jämfört med 4,7 mnkr. I förhållande till budget redovisas en
positiv avvikelse för perioden med 1,0 mnkr. Kostnaderna beräknas öka i takt med att
förvaltningen genomför årets investeringar. I prognosen för helår redovisas ett beräknat
överskott på 2,1 mnkr vilket motsvarar en beräknad delårseffekt av årets investeringsvolym.
Intäkter

Den stora avvikelsen mellan budget och utfall/prognos förklaras av att vissa större projekt
med extern finansiering inte budgeterats. Även intäkterna för resultatenheterna beräknas till
viss del, till följd av ökad volym, bli högre än budgeterat. Detta gäller framför allt inom
varuförsörjning och hjälpmedelsverksamheten där vi kan se en större ökning.

4. Investeringar och exploatering
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 175,7 mnkr inklusive kompletteringsbudget. Av
beviljat utrymme beräknas 44,6 mnkr åtgå under året. I prognosen ingår även de
investeringsanslag (exploateringsbudget) som inte beräknas överföras till tekniska nämnden
för genomförande.
Investeringstyp (tkr)

Budget inkl
KB

Utfall
tom mars

Avvikelse
2019

91
3 508
0
0
16
3 615

Prognos
utbetalning
2019
3 400
23 914
7 100
0
337
34 751

Pott
IT-investeringar
Ombyggnationer kök
Landsbygdsutveckling
Kultur- och fritid
Summa

3 400
28 526
7 100
4 000
15 837
58 863

Exploatering
Försäljningsomkostnader
fastigheter

116 875
0

422
19

9 800
19

107 075
-19

60 696

SUMMA RSF totalt

175 738

4 056

44 570

131 168

84 808

0
4 612
0
4 000
15 500
24 112

Prognos
utbetalning
2020
4 612
4 000
15 500
24 112

Ärenden
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Pott

Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid, försörjning och kultur och fritidsverksamheterna.
IT-investeringar

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som tjänst
och reinvesteringar i IT-infrastruktur samt utveckling av den tekniska plattformen. Vidare
planeras utveckling av E-tjänster, digital långtidslagring och utbyggnad av trådlösa nät.
Ombyggnation kök

En översyn av kostutredningens kvarvarande ombyggnadsförslag har initierats och ska
överlämnas till budgetberedningen 2019. Förseningarna har inneburit svårigheter att
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uppfylla kravet på ökad kvalitet och förbättrad arbetsmiljö samt lett till tillfälliga överskott i
driftbudgeten.
För året pågår planering, tillsammans med TKF, för ombyggnationer av Gråbo och Terra
Nova som beräknas komma igång under augusti månad med en ca 8 månaders lång
byggperiod. Beträffande Södervärnskolas kök inväntas tidplan. Övriga objekt är planerade
att slutföras under 2019.
Landsbygdsutveckling

Iordningställande av cementplattan i Hemse ishall beräknas ske först 2020.
Kultur och fritid

För upprustning av Hemsebadet har avsatts 15,5 mnkr. Genomförandet kommer enligt nu
gällande planering ske i april 2020. Region Gotlands första meröppna bibliotek öppnades i
april 2019. Ytterligare två planeras under året.
Exploatering

Beslutade medel för exploatering uppgår till 116,9 mnkr, 46,4 mnkr av dessa planeras
flyttats över till tekniska nämnden i enlighet med beslutad modell. Vilket avser Visborg, A7
och Brodösen. Vad gäller övriga projekt så pågår förstudier. Utgiften för dessa har
prognostiserats i regionstyrelseförvaltningens prognos.

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Medarbetare i korthet

Inom området medarbetare har ett antal aktiviteter planerats eller påbörjats under perioden,
vilka bland annat syftar till att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges
förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling.
I tabellen nedan presenteras förvaltningens personalstatistik per avdelning och totalt
motsvarande period 2018 redovisas inom parentes. Statistiken kommenteras närmare i
avsnitten antal anställda samt sjuktal.
Ekonomi

HR

Kommunikation

Regional
utveckling

Kvalitet &
digitalisering

Måltid

Försörjning

Ledning, stab,
regionkansli*

Kultur- och
fritid

Totalt RSF

47 (49)
47 (48)
0 (1)

48 (53)
46 (51)
2 (2)

32 (43)
27 (39)
5 (4)

44 (42)
38 (38)
6 (4)

69 (72)
67(70)
2 (2)

127 (125)
125 (116)
2 (9)

190 (183)
174 (172)
16 (11)

31
30
1

87 (98)
80 (80)
7 (18)

675 (676)
634 (625)
41 (51)

Årsarbetare,
månadsanställda
-varav
tillsvidareanställda
-varav tidsbegränsat
anställda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sjuktal jan-feb 2019

8,9
(4,2)
4,3
-

2,1
(5,4)
2,9
-

8,5
(6,6)
6,0
-

4,8
(7,4)
3,6
-

2,9
(5,6)
3,1
-

7,7
(7,7)
7,4
-

9,7
(8,9)
7,5
-

3,0
-

7,7
(5,6)
5,1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Månadsanställda
-varav tillsvidare
-varav tidsbegränsade

Sjuktal 2018
Faktiskt arbetad tid
jan-feb 2019
Personalkostnader
jan-mars 2019

640 (630)
600 (585)
40 (46)
7,1 (7,0)
5,7
181 352
(179 046)
82 666
(78 243)

Ärenden

*)Regionkansli ny enhet från 1 januari 2019, ingen jämförelse med föregående period är möjlig
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Antal anställda

Det totala antalet anställda är i princip oförändrat jämfört med föregående år. I februari
hade förvaltningen 675 månadsanställda medarbetare. Av dessa var 634 tillsvidareanställda
och 41 tidsbegränsat anställda. Jämfört med februari föregående år noteras att antalet
tillsvidareanställda har ökat med nio och antalet tidsbegränsat har minskat med tio
medarbetare. Antalet årsarbetare var 640, av dessa var 600 tillsvidareanställda och 40
tidsbegränsat anställda. Då antalet månadsanställda årsarbetare överstiger ökningen av
antalet medarbetare torde detta innebära att ett antal medarbetare erhållit en högre
sysselsättningsgrad, vilket kan bekräftas av att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för
deltidsanställda har ökat med cirka 2 procentenheter jämfört med föregående period.
Ökningen av antalet tillsvidareanställda medarbetare märks framför allt vid måltid. Orsaken
till ökningen beror bland annat på att ett antal medarbetare provat andra tjänster inom
avdelningen och vikarier på de ordinarie tjänsterna har behövts. Under 2018 återbesattes
inte pensionsavgångar med tillsvidareanställda medarbetare utan anställdes tidsbegränsat.
Detta för att skapa möjlighet att se över organisation och bemanning ska vara.
Återbesättningarna med tillsvidareanställda har nu skett.
Sjuktal

Förvaltningens sjuktal till och med februari månad var 7,1, vilket innebär en marginell
ökning jämfört med föregående år då sjuktalet var 7,0. Majoriteten av avdelningarna har ett
sjuktal över regionens målnivå om högst 4,5.
Det höga sjuktalet på förvaltningen förklaras bland annat av hög korttidssjukfrånvaro på
grund av vinterns influensa, men även på grund av ett antal långtidssjukskrivningar, där
anledningarna kan vara både arbetsrelaterad som av privat karaktär. Jämfört med förgående
period ses en ökning av sjuktalet framför allt vid avdelningarna ekonomi, kommunikation
och kultur och fritid.
De sedan tidigare relativt höga sjuktalen vid måltid och försörjning kvarstår. Under
perioden har en kartläggning av läget i måltidsverksamheten gjorts. Resultatet av
kartläggningen visar bland annat på en tung och stressig fysisk miljö där medarbetarna har
svårt att ta ut flextid eller ha ork för träning på sin fritid. Avdelningen kommer med stöd av
HR att ta fram förslag till åtgärder. En kartläggning av läget vid försörjning med anledning
av de höga sjuktalen kommer att påbörjas under våren.
Som en del i förvaltningens proaktiva hälsoarbete har under perioden en föreläsningsserie
slutförts för medarbetarna kring livsstilsfrågor såsom stresshantering och återhämtning,
kost, motion samt sömn.

Ärenden
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Faktiskt arbetad tid

Den faktiskt arbetade tiden för månadsanställda ökade under perioden januari-februari med
en årsarbetare och för timanställda var ökningen sex årsarbetare. Den sammanlagda
övertiden respektive mertiden har minskat med en årsarbetare jämfört med samma period
2018.
Personalkostnad i förhållande till personalstatistik

Personalkostnadsökningen utöver förändringen i personalstat och löneuppräkning förklaras
av merkostnader för semesteromställning samt att ett antal ersättningsrekrytering varit
dyrare och att vissa personalgrupper lyfts utanför ram i löneöversyn 2018.
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Kompetensförsörjning och rekryteringsutmaningar

Åtgärder i enlighet med förvaltningens kompetensförsörjningsplan pågår eller planeras,
bland annat fortsätter förberedelser inför heltid som norm i form av aktiviteter kopplade
till bland rekryteringsbehov, organisation och bemanning samt arbetsmiljö.
Flera av förvaltningens yrkesgrupper bedöms vara svårrekryterade på grund av löneläget,
för att nå framgång med att både rekrytera och behålla kompetenta medarbetare
genomfördes i lönerörelse 2019 därför särskilda satsningar gentemot kommunikatörer,
upphandlare, HR-specialister, löneassistenter, samt handläggare på
överförmyndarnämndens kansli. Utifrån tidigare satsningar som gjorts gentemot bland
annat HR kan förvaltningen konstatera att rekryteringsförutsättningarna förbättrats.
Att ta emot praktikanter och praoelever ingår i regionens strategiska
kompetensförsörjningsplan för att på sikt attrahera ny kompetens. Förvaltningen kommer
att, som pilotförvaltning i regionen, under våren prova en ny modell där högstadieelever
genomför praoveckan i grupp och vid fem olika verksamheter, dvs gruppen har prao
gemensamt en dag per verksamhet.

6. Politikerorganisationen
Här redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen,
revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till 0,1
mnkr. Överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på sammantaget
0,1 mnkr. För regionstyrelsen beräknas ett överskott med 0,2 mnkr. Resultatet för
regionfullmäktige, revision, patientnämnd och valnämnd beräknas ligga på budgeterad nivå.
Överförmyndarnämndens underskott beror på ändrade regler för statsbidrag från
Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn
I regionstyrelsens budget ligger för närvarande 4,0 mnkr som avser ändringar i regelverket
för förtroendevaldas ersättningar. Dessa medel kommer att fördelas till nämnder och
styrelser efter beslut under våren. I prognosen har dessa medel beräknats utgå.

Ärenden
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Resultaträkning politikerorganisationen, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-mars 2019
Justerad Justrat
budget
utfall
-225
-403
8 081 8 242
7 856 7 839
-7 856 -7 856
0
17

Avvikelse

Budget

178
-161
17
0
17

-900
33 633
32 733
-32 733
0

Helår 2019
Prognos avvikelse
-1 444
34 127
32 683
-32 733
50

544
-494
50
0
+50
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Bilaga - Aktivitetsuppföljning VP2019
Perspektiv: Samhälle

Förvaltningen påverkar utvecklingen av det Gotländska samhället på flera olika sätt genom
arbete inom ordinarie grunduppdrag. Förvaltningen har också identifierat utvecklingen av
det Gotländska samhället som ett prioriterat utvecklingsområde framåt. För året finns en
rad prioriterade aktiviteter där flertalet tydligt är kopplade till de regionala målen i styrkortet
men där ett fåtal också prioriteras för att säkerställa utvecklingen i grunduppdraget.
Prioriterade aktiviteter för att driva utveckling i
grunduppdraget

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Arbetet med RUS pågår för fullt. Det
är ett omfattande och
resurskrävande arbete, så den stora
utmaningen är att mäkta med att
mobilisera resurser i tillräcklig
omfattning.

X

Varumärkesplattformen från tidigare
är utvärderad, och det finns skäl att
göra vissa justeringar. Under våren
förs en dialog med nyckelaktörer
Revidera varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland samt
kring justering samt implementering
sätta arbetsformer för genomförande och utveckling av turism-,
och arbetsformer framgent. Ett
besökare- och inflyttarverksamhet (RU-dir)
utvecklingsarbete kring den
verksamhet som rör turism-,
besökare- och inflyttare har också
initierats.

X

Leda och driva processen att ta fram förslag till regional
utvecklingsstrategi/RUS (RU-dir)

Utveckla och förankra ny vision för Almedalsveckan (KOM-dir)

Ny vision är framtagen och
beslutad. Förankringsarbetet pågår
under året.

X

Avser mål 1: God folkhälsa
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Ej
påbörjad

Påbörjad

Utveckla beredskapsförmåga och civilt försvar i samarbete med
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och
länsstyrelsen genom att etablera en beredskapsorganisation
(RU-dir)

Förväntningarna på regionen att
utveckla beredskapsförmågan har
ökat märkbart. Förutom ordinarie
planering och genomförande av
övningar pågår samtal med
Länsstyrelsen för större åtaganden i
UT-projektet (utveckling
totalförsvar).

X

Ta fram program för god och jämlik hälsa (RU-dir)

Ärendet planeras till RS före
sommaren för fastställande av en
remissversion.

X

Påbörja uppföljning och ev revidering av mat- och måltidspolicy
(AC måltid)

Ej påbörjat. Initialt möte med
folkhälsoenheten som genomfört
tidigare uppföljning planeras.

X

Avser mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad
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Driva genomförande av handlingsplan för ökad delaktighet
genom tillgänglighet och medborgardialog. (AC k&d samt KOMDir)

Delårsrapport 1

Oklar status. Återremitterat ärende
X

Avser mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Följa upp och rapportera struktur och process för FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (RU-dir)

Sker till hösten. Det nytillträdda
tillgänglighetsrådet har fått
utbildning och information kring
antagna strukturer och regelverk.

Påbörjad

X

Avser mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Ej
påbörjad

Påbörjad

Införa ”meröppna bibliotek” för att öka tillgängligheten under
obemannade tider (AC k&f)

5 april öppnades RGs första
meröppna bibliotek. Införandet av
ytterligare 2 bibliotek planeras med
start 2019.

X

Genomföra projektet ”Stärkta bibliotek” för att tillgängliggöra
biblioteken för fler (AC k&f)

Arbetet med MIK för barn och unga
är igång, två utbildningstillfällen för
barnbibliotekspersonalen är
genomförda och planering finns för
kommande publika aktiviteter.
Beslut fattat om pilotverksamhet för
Boken kommer till personer med
funktionsnedsättningar. En
ytterligare projektledare på 50% har
anställts för att snabba på
processerna inom projektet.

X

Genomföra projektet ”Digital först” för att stärka egna
kompetensen att möta medborgarnas behov (AC k&f)

Tre utbildningstillfällen för all
bibliotekspersonal har genomförts
under perioden. På Hemse bibliotek
har en kurs för datorovana startat.
Arbetsgruppen för Digitalt först har
regelbundna möten och planerar
framåt.

X

Under jan började bhvsjuksköterskorna genomföra
bokstartsamtal under sina 8månbesök. Två utbildningsdagar
med biblioteks-, bhv-och
Genomföra projektet ”Bokstart” för att tidigt stimulera språk och förskolepersonal är genomförda
kommunikation hos barn (AC k&f)
under feb. I mars började
hembesöken i områdena Gråbo,
Tjelvar, Slite/Lärbro och Hemse för
6-mån barnen. Samtal med
förskolan om hur de tar vid är
inledda.

X

Starta processen för ny kulturplan 2021 (AC k&f)

Uppstart planerat med politiken i
maj.

Implementera filmstrategin (AC k&f)

En gemensam handlingsplan för
genomförandet av filmstrategin är
framtagen och godkänd av
samverkande filmaktörer. Initiala
träffar med aktörer och fria
professionella är genomförda.
Planerad träff för en första
uppföljning med filmaktörerna är i
maj 2019.

X

X
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Ta fram en fritidsplan att ersätta dagens fritidspolitiska program Planen är att starta arbetet efter att
(AC k&f)
anläggningsstrategin är klar.

X

Ta fram en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar
(AC k&f)

Arbetet pågår, rapport lämnad till
KFB och RS med förtydligande vad
som blir klart till juni och vilka
områden vi fortsätter med under
HT..

X

Genomföra översyn av konsulentorganisationen (AC k&f)

Projektdirektiv avstämt med KFB 5
april. Nästa steg är att hitta extern
resurs för genomförande under
hösten.

X

Införa kulturgaranti för barn (AC k&f)

Resurs anställd och arbetar med
inhämtande av statistik.

X

Avser mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Utveckla koncept rörande servicepunkter i enlighet med
strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
(RU-dir och AC k&d)

Arbetet har precis påbörjats och ett
projektdirektiv tas fram inom ramen
för RU.

X

Ta fram handlingsplan för världsarvet, Hansestaden Visby (RUdir)

Pågår enligt plan, info till RS under
Q2

X

Avser mål 7: Ingen bostadsbrist
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Ta fram process och styrdokument för
köp/försäljning/förvaltning av fastigheter samt lokalförsörjning
(RU-dir)
Ta fram plan och riktlinjer för bostadsförsörjning (RU-dir)

Påbörjad

Pågår, en hel del återstår att göra
X
Arbetet pågår och ska stämmas av
politiskt under våren. Riktlinjerna
ska sedan besluts innevarande år.

X

Avser mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Aktualitetspröva de gotländska ståndpunkterna avseende
koncessionstrafiken inför nästa upphandling (RU-dir)

Påbörjat, förberedande arbete

Påbörjad

X

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Avser mål 12: Ett gott näringslivsklimat
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Utveckla kvalitetssäkrade berednings- och beslutsprocesser
avseende projekt- och företagsstöd (RU-dir)

Arbetet är påbörjat, bl.a. sker det
genom att Region Gotland arbetar
tillsammans med Region
Västerbotten och Region Värmland i
metodutvecklingen. Implementering
ska ske under året.

Påbörjad

X
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Avser mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Arbeta för och följa upp genomförandet av förvaltningarnas
handlingsplaner inom miljöprogrammet (RU-dir)

Påbörja ny livsmedelsupphandling med ambitionen att fortsätta
öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel (AC
måltid)

Påbörjat redovisas Q2

Påbörjad

X

Strategier för att öka andelen
ekologiskt och närproducerat i
kommande upphandling (specerier)
har diskuterats i olika mötesforum.
Själva arbetet med
förfrågningsunderlaget påbörjas i
maj.
Upphandling bröd, där dagsfärskt
bröd efterfrågas utannonseras nu.
Dialog har förts med lokala aktörer
och tankar kring hur detta ska
utvecklas än mer finns i samarbete
med Grönt centrum. P.g.a. de
volymer samt utspridda
leveransställen som efterfrågas kan
anbudssvaren bli begränsade.

X

Avser mål 15: Ställa om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Delta i utvecklingen av Gotland som pilotområde för hållbart
energisystem (RU-dir)

Färdplanen enl regeringsuppdrag
levererad av Energimyndigheten 29
mars, flera åtgärder berör Region
Gotlands verksamheter, för åtgärden
Energicentrum faller
huvudmannaskapet på Region
Gotland

Påbörjad

X

Avser mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Aktivt bidra i samarbetet Blått centrum Gotland (RU-dir)

Pågår enl uppdrag, medarbetar från
enheten lägger delar av sin arbetstid
på Blått Centrum

Påbörjad

X

Avser mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

Ärenden
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Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Utveckla ekonomimodell för ökad användning av digitala
mötesformer inom Region Gotland (AC k&d)

Arbetet är påbörjat genom att vi
genomför en behovskartläggning,
inventering av möjliga lösningar och
fastställande av en handlingsplan
med kostnader.
Beslutsunderlag skall vara klart
under Q2.

X

Meny- och receptplanera för ökad andel vegetariska måltider,
minskad andel kött och ökad ekologiska och närproducerade
livsmedel (AC måltid)

Recept har setts över för att minska
andelen kött i de rätter där det
anses möjligt utan att påverka
kvalité samt bytt ut konventionella

X
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livsmedel mot ekologiska där
alternativ finns. När det gäller ex.
kötträtter väljer vi i första hand att
planera in färskt kött med anledning
av vårt uppdrag att öka andelen
närproducerat.
Ambitionen är även att så långt som
möjligt säsongsanpassa menyn för
att ge möjlighet till ökad andel
närproducerade grönsaker.
Ytterligare två kök serverar nu ett
fristående vegetariskt alternativ
varje dag till alla elever i
restaurangen. Totalt serverar fyra
kök ett fristående vegetariskt
alternativ till sina elever. De rätter
som testats över tid och anses
gångbara lyfts in i meny- och
receptgrupp för vidare diskussion.
Ett arbete kring hur uppföljning skall
ske på ett bra och systematiskt sätt
har påbörjats.
En framgångsfaktor för att lyckas är
fortsatt arbete med en allmän
acceptans för hållbara måltider.
Att meny och recept efterlevs är en
förutsättning för att uppnå samtliga
mål.

Ta fram en modell för att mäta svinn och ta fram åtgärdsplan
för att minska svinn (AC måltid)

Planering görs för att foga ihop det
arbete som avdelningen hittills gjort
kring metoder och svinnmätningar,
med Livsmedelverkets nyligen
utkomna nationella modell. Denna
modell hoppas vi kunna använda
som utgångspunkt framåt.
Livsmedelsverket genomför nu
workshops och dialog, vilken vi
följer, kring användningen av
modellen.

X

Avser mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Pågår enligt uppdrag, där så är
lämpligt

X

Ta fram ny översiktsplan för Gotland (RU-dir)

Långsam start Q1 pga personalbrist,
bedöms dock kunna fullföljas enligt
plan, dvs klar till 31 dec 2021

X

Ärenden
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Genomföra dubbel markanvisning (RU-dir)
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Perspektiv: Verksamhet

Förvaltningen påverkar utvecklingen av verksamheten på flera olika sätt genom arbetet
inom ordinarie grunduppdrag. För att bidra till måluppfyllelse i styrkortets
verksamhetsperspektiv arbetar förvaltningen med prioriterade aktiviteter inom
utvecklingsområdena koncernstyrning, stöd och service till övriga förvaltningar och också
kvalitet i den egna förvaltningen. De flesta aktiviteterna går tydligt att relatera till målen i
styrkortet. För att säkerställa utveckling inom förvaltningens grunduppdrag och
koncernledningsgruppens prioriterade områden drivs också ett antal prioriterade aktiviteter
utöver de som direkt relaterar till målen i styrkortet.
Prioriterade aktiviteter för att driva utveckling i
grunduppdraget och i relation till
koncernledningsgruppens prioriterade områden.

Kommentar status i delår 1

Status

Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning
Ta fram en övergripande beskrivande karta över samtliga
styrande dokument inkl modell för framtagande,
implementering, revidering och uppföljning (AC k&d)

Vilar pga bristande resurser.

Beskriva förutsättningar och ta fram plan för Region Gotlands
regionala utvecklingsansvar (RU-dir)

Arbetet pågår och ska beredas på
budgetberedningen.

X

Etablera regionkansli med processansvar för
informationshantering (FC)

Genomfört. Infört från 20190101.
Enhetschef på plats från 20190301

X

Implementera beslutsstödsystem (EK-dir)

Projektledare på plats, arbetet
fortlöper som planerat.

X

Säkerställa att modell för objektsförvaltningen tillämpas inom
Region Gotland (AC k&d)

Pågår och kommer inte vara
färdigställd före årets utgång

X

X

Arbete pågår tillsammans med RD
Arbeta fram ett nytt program för ekonomisk stabilitet i regionen,
och KLG. Beslutsunderlag klart till
2020-2022 (EK-dir)
budgetberedningen

X

Implementera förändrad planeringsprocess (EK-dir)

Klart

X

Ta fram nya mål i styrkortet för mandatperioden (EK-dir)

Överlämnades den 21 mars till
partierna för remissomgång

X

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Projektet handlar om att få till
ändrade rutiner och arbetssätt i
syfte att ta bort manuella papper
och få in ett mer digitalt arbetssätt
för att kvalitetssäkra och
effektivisera HR.s processer.

Kartlägga processer inom HR för att effektivisera, digitalisera
och kvalitetshöja stödet (HR-dir)

Projektet flyter på bra och steg 1,
som innebär att identifiera
hantering av personuppgifter enligt
GDPR, är klart.
X
Det har även tagits fram en
kravställning kring säkra
meddelanden och säker arbetsyta
som lämnats över till IT.
Nästa steg är att bryta ned HR.s
huvudprocesser och ta fram
rutinbeskrivningar. Sedan ska även
krav utarbetas för att hitta
digitaliseringsverktyg där det är
möjligt.
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(AC k&d)

Klart för godkännande av RegDir

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Kvalitetsstrateg Mariann Godin
Luthman har inlett ett uppdrag i
förvaltningen. Hon har intervjuat
Ta fram arbetssätt för att involvera de vi är till för i utvecklingen ett urval av chefer i förvaltningen
av vår verksamhet (FC)
om systematiskt kvalitetsarbete i
deras verksamhet. Avrapporterat på
chefmöte i RSF 20190327. Arbetet
fortsätter under året.

X

Processkartlägga prioriterade områden för fortsatt digitalisering
och effektivisering (samtl AC)

Processkartläggning pågår inom
flera områden.
Informationshanteringsprocessen,
processer inom HR (digitalHR),
måltid, städ m fl. Arbete sker bland
annat i förvaltningens
digitaliseringsgrupp.

X

Driva planerade redan beslutade ombyggnationer kök (AC
måltid)

Ombyggnationer av Gråbo och
Terra Nova är försenat men
beräknas komma igång under maj
månad med en ca 8 månaders lång
byggperiod.

X

Ta fram en uppdaterad kostnadsberäkning av samtliga
kvarvarande ombyggnationer av kök utifrån inriktningen i
tidigare kostutredning. (AC måltid tillsammans med TKF)

Implementera den regionala mat- och livsmedelsstrategin (RUdir och AC måltid)

Klart. ”Kostutredning uppdaterade
beräkningar 2019” RS 2017/245

X

Arbetet fortskrider, Ett
samarbetsforum med berörda
aktörer är bildat där syftet är att
öka samarbetet, undanröja hinder
och bidra till kompetensutveckling.
Planeringen inför höstens mat- och
livsmedelskonferens har startat.
Vidare så har ett arbete i syfte att
mäta strategins mål startat.

X

Arbete pågår bland annat genom
deltagande i samarbetsforum mat
och livsmedel Länsstyrelsen och
Region Gotland och representanter
från privata aktörer, organisationer
och universitet

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Kvalitet i den egna förvaltningen
Avdelningarna har kommit olika
Ta fram nyckeltal för utvärdering och uppföljning (FC, samtl AC) långt kring detta. Arbetet behöver
intensifieras.

X

Utvärdera gällande finansieringsmodell samt föreslå ev
förändringar (FC)

Utvärdering genomförd. Analys
pågår.

X

Ta fram systemförvaltningsplaner för samtliga
förvaltningsobjekt (samtl AC)

Finns för system inom HR och de
som regionkansli ansvarar för. På
gång för ekonomisystem och
system inom måltid.

X

Ta fram förvaltningsgemensam kommunikationsplan (FC)

Kommunikatör har fått uppdraget
och kommer återrapportera i april
2019. Har bäring på introduktion av
nytt intranät senare i år med.

X

Säkerställa informationsredovisning för förvaltningen (FC, samtl
AC)

Pågår bland annat inom projektet
nytt intranät och i och med
framtagandet av
kommunikationsplan för RSF

X

Ärenden

Säkerställa digital nämndhantering vid överförmyndarnämndens Förberedelse inför uppgradering till

X

18 (22)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

kansli (KOM-dir)

Delårsrapport 1

ny version av
ärendehanteringssystem pågår.

Avser mål 19: God tillgänglighet till region Gotland
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning
Utveckla kundtjänstfunktionen i Region Gotland genom ökad
samverkan (kundtjänstråd) och gemensamma riktlinjer (KOMdir)

Kundtjänstrådet har startats upp.
Arbete med gemensamma riktlinjer
pågår under året.

Införa ”mina sidor” för medborgare (AC k&d)

Ej påbörjat

Införa ”mina meddelanden” för digital kommunikation med
medborgarna (AC k&d)

Klart

Revidera Servicepolicy för Region Gotland (AC k&d)

Pågår

X
X
X
X

Förstärka kommunikation intern och extern med Region Gotland Nytt grafiskt element är lanserat.
som avsändare genom fortsatt utveckling av en gemensam
Nya mallar för sociala medier och
grafisk profil (KOM-dir)
film är under framtagande.

X

Ta fram strategi för sociala media 2019 (KOM-dir)

Klart

X

Utvärdera KIB-funktionen (KOM-dir)

Klart

X

Upphandla och implementera nytt programsystem för
Almedalsveckan (KOM-dir)

Medel har äskats till 2020 och
2021.

X

Pågår. Ej lanserad.

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Implementera ny plattform för mediafiler (KOM-dir)

Regionarkivarie tillsammans med
Genomföra förstudie för e-arkiv samt säkra framtida finansiering
enhetschef regionkansli har
(FC)
påbörjat arbetet.
Utarbeta handlingsplan utifrån de brister som gjorts kända i
Region Gotlands arkivhantering (FC)

X

Del i uppdraget till enhetschef
Regionkansli. Sker under 2019.

X

Avser mål 23: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Koncernstyrning

Ta fram och genomföra plan för arbetet med
arbetsgivarvarumärket för att stärka attraktionskraften och
möta rekryteringsutmaningarna (HR-dir och KOM-dir)

Samordna och driva regionens arbete med heltid som norm
(HR-dir)

HR och kommunikation har
tillsammans intensifierat arbetet
med RG.s arbetsgivarvarumärke.
Gemensamma grupper har skapats
för att tillsammans arbeta vidare
med sociala medier, introduktion,
aktiviteter för att lyfta medarbetare,
ambassadörsprogram mm.
Pågår. HR har en projektledare
centralt som samordnar
förvaltningarnas delprojekt. En
styrgrupp finns från de
förvaltningar som berörs direkt.
Projektledaren har tillsammans med
ett antal av delprojektledarna i
förvaltningarna varit och besökt

X

X
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region Kalmar för att ta del av
deras kompetens kring resurs- och
bemanningsplanering. Heltid som
norm ska vara infört 2021 i hela
regionen.
Besluta om och implementera nytt intranät för Region Gotland
(KOM-dir)

Implementering pågår.

Utreda organisatorisk hemvist för kansligrupperna kopplade till
ÖN, VN och budget- och skuldverksamheten (KOM-dir)

Utredning slutförd. Beslut väntas av
RD i slutet av april.

X

En ständig pågående utveckling.
Informationsbrev går numera ut
från HR till alla chefer. Uppdatering
och utveckling av sidor på
intranätet etc. Kommunikationsplan
under framtagande. Nytt intranät
på gång.

X

X

Stöd och service till regionens förvaltningar

Utveckla information riktad till chefer och medarbetare genom
tex chefsportal, intranät och nyhetsbrev (samtl AC)

Kvalitet i den egna förvaltningen
Genomföra utbildningar i våra befintliga digitala system (FC)

Planeras.

X

Förberedelser inför heltid som norm
i form av aktiviteter kopplade till
Säkerställa förvaltningens arbete med införandet av ”Heltid som
bland rekryteringsbehov,
norm” (FC, berörda AC)
organisation och bemanning samt
arbetsmiljö pågår.
Utifrån kommunikationsplan genomföra aktiviteter för stärkt
intern kommunikation (FC)

Avvaktar kommunikationsplan för
planering framåt.

X

X

Avser mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Koncernstyrning
Ta fram en ny ledarstrategi samt påbörja implementeringen av
den (HR-dir)

Arbetet pågår med stor förankring i
KLG, nätverken och CSK. Det
synkas också med
organisationskulturarbetet.

X

Påbörja arbetet med en utvecklad organisationskultur (HR-dir)

Påbörjat under våren. En
projektgrupp är tillsatt som planerar
och samordnar arbetet tillsammans
med RD och konsulterna. KLG är
styrgrupp och CSK referensgrupp.
KLG hade en uppstarts workshop i
februari och under mars och april
har 10 workshops genomförts i alla
förvaltningsledningar, nätverk och
CSK. Fortsatt planering för
chefsforum i maj samt fler
worskhops kring medarbetarpolitiker och kundperspektivet
planeras.

X

Ta fram utbildningar kring förändringsledning för alla
chefsnivåer (HR-dir)

Planeras som en aktivitet i steg 2
organisationskulturarbetet.

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Definiera framtidens stöd och service - utifrån beskrivningen av
första linjens chefsuppdrag och ekonomiska förutsättningar,
identifiera, utveckla och beskriva formerna för leverans av det

Ett arbete som har att samordnas i
förvaltningsledningen.

X
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HR har utifrån HR-perspektivet
börjat titta på HR-avdelningens roll
framåt, vilka uppdrag har vi och
vilken kompetens behövs i
framtiden när vi tittar på RG.s
utmaningar med demografi och
kompetensförsörjning. Även hur vi
jobbar i processerna – ledarskap
(stöd till att få så bra chefer som
möjligt, medarbetare (hur har vi
medarbetare som är friska och
engagerade och motiverade att
göra sina uppdrag). Vidare
aktualiseras frågan i o m införandet
av beslutsstödsystem.

Kvalitet i den egna förvaltningen
Aktivt bidra till Region Gotlands gemensamma arbete med att
stärka organisationskultur och hållbart ledarskap (FC, samtl AC)

FLG har bl a deltagit i en Workshop
kring organisationskulter med
”kulturkonsulenter” från Lyhra.

X

Lyfta fram förvaltningens olika befattningar inom ramen för
regionens arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket (FC)

Påbörjat som en del av
varumärkesarbetet men även inom
ramen för återkommande
emottagande av PRAO elever åk 8.

X

Avser mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning

Fortsätta lönebildningsarbetet med jämställdhet och brist för
konkurrenskraftiga löner (HR-dir)

Pågår. Lönekartläggningar
genomförs årligen efter varje
löneöversyn och samtidigt görs
även en sammanställning av hela
regionens yrkande på lönebudget
för bristyrkessatsningar och
jämställdhet. Detta lyfts sedan till
budgetberedningen.

X

Pågår. Utbildningar har genomförts
Genomföra löneutbildningar för alla chefer i syfte att öka
för chefer inom två förvaltningar.
kunskap kring att sätta lön samt regionens lönekriterier (HR-dir) Utbildningarna i övriga förvaltningar
kommer att genomföras under året.

X

Kvalitet i den egna förvaltningen
Medarbetarkontrakt framtaget och
Ta fram gemensam definition av strategroller i förvaltningen (FC
ett återkommande forum för
och AC k&d)
strateger i RSF etablerat 2 ggr/år.

X

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Avser mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetare att bibehålla god hälsa
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning

Samordna aktiviteter kring arbetsmiljö och hälsa för sänkta
sjuktal och friskare medarbetare, fortsatt arbete för att nå mål
4,5% år 2020 (HR-dir)

Ett antal aktiviteter pågår för att få
ned sjuktalen och friskare
medarbetare.
En arbetsmiljöpolicy är under
framtagande. Aktiviteter kring
hållbara ledare utifrån OSA-

X

21 (22)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Delårsrapport 1

kartläggningen pågår.
Företagshälsovårdsutbudet ses över
och utvecklas. En stor satsning på
det svåra samtalet har genomförts
med stor delaktighet bland chefer
och nyckelpersoner.

Kvalitet i den egna förvaltningen
Ta fram och genomföra aktiviteter för att förbättra balans
mellan uppdrag och resurser (FC, samtl AC)

Ännu ej påbörjat.

X

Avser mål 31: Regionens tillgångar ska vårdas
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning

X

Implementera riktlinjer för investeringsprocessen (EK-dir)

Klart utifrån särskilda aktiviteter.
Information har skett för tkf:s
projektavdelning, i
ekonomichefsnätverket samt i KLG.

X

Införa kategoristyrning av upphandling (EK-dir)

Arbete pågår

X

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven
anskaffning, förvaltning, avyttring (RU-dir)

Processen för det här uppdraget
behöver få utrymme, förtydligas
och förankras hos berörda
nämnder, FC, m.fl. I nuläget är
bedömningen att nödvändig
samsyn saknas, för att kunna lyfta
uppdraget till strategisk nivå.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 136

Delårsrapport 2019:1
regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/5

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Delårsrapport 2019:1 för regionstyrelseförvaltningen och politikerorganisationen
godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar på helår ett överskott på 3,0 miljoner
kronor. Periodens justerade resultat uppgår till +1,3 miljoner kronor. Framförallt
beror den positiva prognosen på låg investeringsnivå som ger effekt på kapitalkostnaderna. Vidare ger även förseningar i ombyggnationer av kök överskott mot
budgeterad hyresnivå. I övrigt finns positiva avvikelser inom förvaltningen som
balanserar satsningar såsom införande av beslutstöd och annan pågående verksamhetsutveckling.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till
0,1 miljoner kronor. Överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat underskott
på sammantaget 0,1 miljoner kronor. För regionstyrelsen beräknas ett överskott med
0,2 miljoner kronor. Resultatet för regionfullmäktige, revision, patientnämnd och
valnämnd beräknas ligga på budgeterad nivå.
Överförmyndarnämndens underskott beror på ändrade regler för statsbidrag från
Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn.
I regionstyrelsens budget ligger för närvarande 4,0 miljoner kronor som avser
ändringar i regelverket för förtroendevaldas ersättningar. Dessa medel kommer att
fördelas till nämnder och styrelser efter beslut under våren. I prognosen har dessa
medel beräknats utgå.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/5
9 maj 2019

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2019:1
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Delårsrapport 2019:1 godkänns.



Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta
åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.



Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Effekterna av åtgärderna ska
återrapporteras i delårsrapport 2.

Förslag till beslut i regionstyrelsen


Samtliga förvaltningar ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av
förvaltningens personalkostnader. Analysen ska återrapporteras till
regionstyrelseförvaltningen senast den 30 juni. Regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att ta fram särskilda anvisningar för rapporteringen.

Sammanfattning

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 64 mnkr vilket är 7 mnkr högre
än det budgeterade resultatet på 57 mnkr. Nämndernas sammanlagda
budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 mnkr. Hälso- och
sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden redovisar en negativ prognos.
Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser.
Nämnderna nettokostnadsutveckling i perioden är 3,7 procent. För helåret
prognostiserar nämnderna en nettokostnadsutveckling på 3,6 procent. För att klara
en budget i balans får nämndernas nettokostnadsutveckling vara högst 2,7 procent
för helåret.
Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de
finansiella målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör
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1,1 procent av nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår
1,2 procent av nettokostnaderna. Målet att nettokostnaderna inte får öka mer än
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms inte heller kunna
uppnås.
Antal anställda fortsätter att öka och uppgår i februari till 6 658 personer. Det är en
ökning med 92 personer jämfört med februari 2018. Personalkostnaderna har ökat
med 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror
bland annat på fjolårets löneöversyn, fler arbetade timmar och ökade
frånvarokostnader. Den förhållandevis stora ökningen behöver analyseras djupare av
nämnderna.
Sjuktalet är 5,9 och har ökat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år. Högre
korttidsfrånvaro i början av året anges som orsak till ökningen. Många åtgärder pågår
för att sänka sjuktalet.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 685 mnkr och exklusive
exploateringar 636 mnkr. Total budget för investeringar och exploateringar inklusive
kompletteringsbudget uppgår till 998 mnkr. Investeringar i vatten- och
avloppsanläggningar står för en betydande del av budgeten med drygt 300 mnkr.
Investeringsnivån är på en så hög nivå att extern finansiering kommer att krävas.
Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 är den första uppföljningsrapporten för året och avser perioden
januari-mars. Den är i huvudsak inriktad på ekonomi. Utöver delårsrapport 1 görs en
månadsrapport avseende april och delårsrapport 2 som avser perioden januari-augusti
samt en årsredovisning. I delårsrapport 2 görs både resultat- och balansräkning samt
uppföljning av måluppfyllelse.
Bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2019
så ökades nämndernas budgetramar med 3,9 procent motsvarande 190 mnkr för att
komma till rätta med de underskott nämnderna hade 2018. Trots utökade
budgetramar prognostiserar nämnderna återigen ett stort underskott.
Nettokostnadsutvecklingen för både nämnderna och regionen som helhet är hög.
Det finansiella målet för nettokostnadsutvecklingen bedöms inte kunna uppnås.
Personalkostnaderna har ökat kraftigt med en ökning på 5,8 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. En fördjupad analys av
personalkostnadsökningen är nödvändig. Särskilt behöver belysas hur stor del av
personalkostnaderna som är externt finansierade av bland annat riktade statsbidrag
eller projektmedel samt vilken beredskap berörda nämnder har när den externa
finansieringen upphör.
Årets resultat bedöms klara budget och bli positivt med 64 mnkr på grund av positiva
budgetavvikelser för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto. Även
balanskravsresultatet bedöms klaras för helåret. Trots detta är det oroväckande att
nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som
budgeten medger.
Den höga nettokostnadsutvecklingen bör följas noga under året med beredskap för
att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.
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Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Sammanfattning
Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort
samt senaste prognos (februari 2019) på skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas delårsrapporter redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av den här
rapporten.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 64 mnkr. Det budgeterade resultatet är
57 mnkr efter att tilläggsanslag beviljats tekniska nämnden för gångbron vid kryssningskajen. Budgetavvikelsen för helåret prognostiseras till +7 mnkr. Nämndernas sammanlagda
budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och tekniska
nämnden redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser. En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är
att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för pensioner, generella statsbidrag, inkomstutjämningsbidrag och finansnetto som tillsammans med positiv budgetavvikelse för avskrivningar kompenserar för nämndernas negativa budgetavvikelser.
Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de finansiella
målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör 1,1 procent av
nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår 1,2 procent av nettokostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen enligt årsprognosen bedöms bli 6,7 procent medan skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms öka med 4,1 procent jämfört med
utfallet för 2018. Det innebär att även målet om att nettokostnadsutvecklingen ska vara
lägre än ökningen av skatteintäkter , generella statsbidrag och utjämningsbidrag inte heller
bedöms komma att uppnås. Den höga nettokostnadsutvecklingen beror till del på att nettokostnaderna 2018 gynnades av höga reavinster.
Den externa nettokostnadsutvecklingen i nämnderna på 4,2 procent i perioden är hög.
Även om de externa intäkterna ökat relativt mycket så kompenserar det inte för att de externa kostnadernas ökning på 5 procent. Eftersom ingen fullständig periodisering görs i delårsrapport 1 är en jämförelse av nettokostnadsutvecklingen i perioden lite osäker mellan
åren.
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För att nämnderna ska klara att hålla sin budget krävs att nettokostnadsutvecklingen totalt
för alla nämnder får bli högst 2,7 procent på årsbasis. Nämndernas årsprognos på nettokostnaderna innebär en ökning med 3,6 procent.
Antal anställda har ökat med 92 personer jämfört med februari 2018 och uppgår nu till
6 658 personer. Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2019 jämfört med 2018 har
ökat med 1,8 procent vilket motsvarar 105 årsarbetare. Sjuktalet är 5,9, en liten ökning jämfört med föregående år. Många åtgärder pågår för att sänka sjuktalet.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 685 mnkr och exklusive exploateringar 636 mnkr. Total budget för investeringar och exploatering inklusive kompletteringsbudget uppgår till 998 mnkr. Investeringar i vatten- och avloppsanläggningar står för
en betydande del av budgeten med drygt 300 mnkr. Investeringsnivån är på en så hög nivå
att extern finansiering med lån kommer att krävas.
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Resultat och årsprognos
Periodens resultat uppgår till 53 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansiella poster har varit mycket hög 14,4 procent. Den främsta förklaringen är stora reavinster från fastighetsförsäljningar föregående år som hållit nere nettokostnaderna 2018. En annan förklaring är att personalkostnaderna ökat med 5,7 procent från januari till mars. Skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat med 5,1 procent i perioden. Ökningen
beror bland annat på högre utfall i inkomstutjämningen och regleringsbidraget.
Årsprognosen uppgår till 64 mnkr vilket är 7 mnkr högre än det budgeterade resultatet på
57 mnkr. Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de finansiella målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör 1,1
procent av nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår 1,2 procent av
nettokostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen enligt årsprognosen bedöms bli 6,7 procent medan skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms öka med 4,1 procent. Det innebär
att även målet om nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än ökningen skatteintäkter, ,
generella statsbidrag och utjämningsbidrag inte heller uppnås. Den höga nettokostnadsutvecklingen beror till del på att nettokostnaderna 2018 gynnades av höga reavinster.

Resultaträkning, mnkr
Utfall
jan-mars

Prognos
2019

Rev. budget
2019

Bokslut
2018

938

4 002

4 300

4 253

-2 147

-8 974

-9 236

-8 932

-59

-237

-245

-230

-1 268

-5 209

-5 181

-4 909

1 322

5 288

5 263

5 080

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

7

21

15

35

-8

-36

-40

-21

53

64

57

185
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Resultat och prognos - nämnderna

Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 mnkr. . Barnoch utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder räknar
med positiva prognoser eller små avvikelser.
Periodresultatet för nämnderna totalt är positivt med 10 mnkr. Två av nämnderna har underskott redan efter tre månader. Det är miljö- och byggnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Övriga nämnder har överskott eller ett resultat i balans med budget. Eftersom ingen fullständig periodisering görs av intäkter och kostnader per 31 mars är det
svårt att dra några slutsatser om årsutfallet baserat på periodutfallet.
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Inför 2019 så ökades nämndernas budgetramar med 3,9 procent motsvarande 190 mnkr
för att komma till rätta med de underskott nämnderna hade 2018. De nämnder som fick
procentuellt störst tillskott var tekniska nämnden 5,7 procent, hälso- och sjukvårdsnämnden med 5,3 procent, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som fick 3,7 procent vardera. Trots utökade budgetramar prognostiserar samtliga dessa nämnder underskott 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämndens prognos är ett underskott på 30 mnkr. Underskottet beror
hög kostnadsutveckling för arbetskraft, läkemedel, laboratorieprover och hjälpmedel. Hyrpersonalkostnader har minskat men behovet av hyrpersonal är fortfarande stort. Personalkostnaderna har i gengäld ökat mycket med 7,6 procent i perioden. Det är framför allt kostnadsutvecklingen på läkarsidan som är hög. Nettokostnadsutvecklingen i perioden är 3,0
procent hålls tillbaka av riktade statsbidrag. Kostnaderna för utomlänsvården har varit lägre
än motsvarande period föregående år. På intäktssidan finns en stor osäkerhet kring de riktade statsbidragen både i omfattning och i innehåll. Nämnden väntar på besked i frågan
från regering och statliga myndigheter. Nämnden arbetar med ett flertal åtgärder för att
minska kostnadsutvecklingen inom ovan nämnda områden.
I socialnämnden är det LSS-verksamheten och individ- och familjeomsorgen som går med
underskott medan äldreomsorgen har ett överskott. Kostnaderna för placeringar inom
barn- och ungdomsvården prognostiseras vara kvar på en hög nivå, i likhet med föregående
år. Ett flertal åtgärder pågår för att minska antalet placeringar. Missbrukarvårdens kostnader har minskat betydligt medan kostnaderna för försörjningsstödet nu ökar. Även kostnader för ensamkommande barn har minskat och redovisar ett överskott i perioden. Nettokostnadsutvecklingen i perioden är 0,6 procent vilket är lågt.
Tekniska nämndens underskott kommer från de skattefinansierade verksamheterna. De
största underskotten har kollektivtrafiken och räddningstjänsten. För att komma till rätta
med kollektivtrafikens underskott krävs en minskning av utbudet enligt teknikförvaltningen. Räddningstjänstens underskott är kopplat till det handlingsprogrammet för skydd
mot olyckor som regionfullmäktige antagit. Handlingsprogrammet styr vilken organisation
som krävs och påverkar i hög grad kostnadsnivån för räddningstjänsten. Nämnden har en
nettokostnadsutveckling i perioden på 4,5 procent.
Barn- och utbildningsnämndens underskott är hänförligt till fler barn i förskoleklass, fritids
och grundskola än budgeterat. Nämndens nettokostnadsutveckling i perioden uppgår till
2,6 procent.
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Miljö- och byggnämndens underskott beror på lägre intäkter än budgeterat i perioden.
Nämnden bedömer att budgetavvikelsen för intäkterna inte kommer att kunna hämtas igen
under resterande del av året. Jämfört med föregående år har intäkterna dock ökat. Nämndens nettokostnadsutveckling i perioden uppgår till 12,9 procent vilket är mycket högt.
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Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Nämnd

Regionstyrelsen

Budget
jan-mars
98

Justerat
utfall
jan-mars
97

Avvikelse

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Helårsavvikelse

Bokslut
2018

1

395

392

3

25

varav
politikerorganisationen

8

8

0

33

33

0

0

regionstyrelseförvaltningen

90

89

1

362

359

3

25

Tekniska nämnden

46

46

0

186

197

-11

-3

teknikförvaltningen

33

33

0

134

142

-8

0

samhällsbyggnadsförvaltningen

13

13

0

52

55

-3

-3

7

10

-3

26

28

-2

4

296

287

9

1 186

1 192

-6

-27

75

73

2

300

295

5

12

Socialnämnden

342

332

10

1 367

1 372

-5

-29

Hälso- och sjukvårdsnämnden

402

411

-9

1 651

1 681

-30

-38

1 266

1 256

10

5 111

5 157

-46

-56

varav

Miljö- och byggnämnden *
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

* Miljö- och byggnämnden har från 2019 ersatt byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Intäkts- och kostnadsutveckling i nämnderna

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster är 3,7 procent i perioden. Den externa
nettokostnadsutvecklingen är 4,2 procent.
De totala intäkterna inklusive interna poster har ökat något. De externa intäkterna har ökat
med 5,8 procent. Statsbidrag, hyror och arrenden står för merparten av ökningen av de externa intäkterna.
Kostnaderna för hyrpersonal har fortsatt att minska vilket är glädjande. En effekt av att
nyttjandet av hyrpersonal minskar är att personalkostnaderna ökar. Personalkostnaderna
har ökat med 5,8 procent. Till del förklaras det av den årliga löneöversynen som 2018 gav
3,2 procent och att det är 92 fler anställda jämfört med föregående år.
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Övriga externa kostnader har ökat med 4,1 procent. Bland de övriga externa kostnaderna är
det kostnader för bidrag och transfereringar samt avskrivningar som ökat mycket. Bidrag
och transfereringar har ökat med 21,7 procent motsvarande 11 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Att avskrivningarna ökar är en effekt av en hög investeringsnivå. Förra årets investeringsutgifter uppgick till rekordhöga 703 mnkr.
Den externa nettokostnadsutvecklingen på 4,2 procent i perioden är hög. Även om de externa intäkterna ökat relativt mycket så kompenserar det inte för att de externa kostnadernas ökning på 5 procent. Eftersom ingen fullständig periodisering görs i delårsrapport 1 är
en jämförelse av nettokostnadsutvecklingen mellan åren lite osäker.
För att nämnderna ska klara att hålla sin budget krävs att nettokostnadsutvecklingen totalt
för alla nämnder får bli högst 2,7 procent.
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Intäkter och kostnader inklusive interna poster, mnkr
Utfall jan-mars
2019

Utfall jan-mars
2018

Procentuell
skillnad

Totala intäkter

939

926

1,4%

Personalkostnader

-861

-814

5,8%

varav övertid, mertid

-9

-7

34,4%

Utbildning, kurs o konferensavgifter

-10

-9

11,1%

Konsulter

-10

-8

25,0%

Hyrpersonal

-15

-17

-11,8%

-107

-104

2,9%

-1 196

-1 189

0,6%

Summa kostnader

-2 199

-2 141

2,7%

Nettokostnad

-1 260

-1 215

3,7%

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

Externa intäkter och kostnader, mnkr
Utfall jan-mars
2019

Utfall jan-mars
2018

Procentuell
skillnad

Totala externa intäkter

272

250

8,8%

Personalkostnader

-861

-814

5,8%

-9

-7

34,4%

Utbildning, kurs o konferensavgifter

-10

-9

11,1%

Konsulter

-10

-8

25,0%

Hyrpersonal

-15

-17

-11,8%
3,4%

varav övertid, mertid

Förbrukningsmaterial, inventarier

-92

-89

-532

-511

4,1%

Summa externa kostnader

-1 520

-1 448

5,0%

Nettokostnad

-1 248

-1 198

4,2%

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Övriga kostnader
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Investeringar och exploatering
Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 813 mnkr. Exploateringsbudget inklusive kompletteringsbudget är sammanlagt 185 mnkr. Sammanlagt innebär det
en mycket hög nivå på investerings- respektive exploateringsbudget på 998 mnkr som kräver extern finansiering.
Investeringsprognosen för året beräknas till nästan 635 mnkr inklusive de pågående projekten som finns i kompletteringsbudgeten. Den prognos nämnderna lämnat innebär att 78
procent av budgeten förväntas komma att utnyttjas. Erfarenhetsmässigt brukar ca 50-60
procent av investeringsbudgeten hinna förbrukas under året.
Beräknad utgift 2019 för stora projekt under året:






Vatten- och avloppsledningarna ”Södra linan”: 89 mnkr
Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn: 63 mnkr
Reinvestering i vatten- och avloppsanläggningar: 65 mnkr
Planerat underhåll av fastigheter: 42 mnkr
Ny reservkraft Visby lasarett: 18 mnkr

Investeringar och exploatering 2019, mnkr
Nämnd

Budget inkl.
Kompletteringsbudget

Utfall
Jan-mars
2019

Årsprognos
2019

59

4

35

658

124

527

649

124

518

samhällsbyggnadsförvaltningen

9

0

9

Miljö- och byggnämnden

2

0

2

Barn- och utbildningsnämnden

18

1

18

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

18

0

18

Socialnämnden

19

1

7

Hälso- och sjukvårdsnämnden

39

3

28

Summa investering

813

133

635

Exploatering

185

8

50

117

0

10

68

8

40

998

141

685

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

varav

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

teknikförvaltningen

varav
regionstyrelsen
tekniska nämnden
Summa investering och exploatering
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Personalstatistik och personalkostnader
Personalstatistiken i rapporten baseras på siffror till och med för februari månad. För att
analysera utvecklingen i förhållande till kostnadsnivån har även personalkostnader fram till
februari använts.
Personalkostnaderna har ökat från 550 mnkr föregående år till 581 mnkr i februari 2019.
Det är en ökning på 5,8 procent. Lönerevisionen 2018 motsvarar 3,2 procent. Kostnadsökningen är därmed högre än vad löneöversynen gav. Detta kan delvis förklaras med att förvaltningarna har lyckats rekrytera fler medarbetare och att ordinarie medarbetare arbetat
mer övertid istället för att ta in hyrpersonal.
Antalet anställda i Region Gotland var i februari 6 658, vilket är en ökning med 92 medarbetare. 5 867 medarbetare var tillsvidareanställda och 791 visstidsanställda. Antalet månadsavlönade årsarbetare var i februari 6 325.
Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2019 jämfört med 2018 har ökat med 1,8
procent vilket motsvarar 105 årsarbetare. Det kan förklaras med att vi är något fler anställda 2019 än 2018. Bedömningen är att det finns en överensstämmelse mellan personalkostnadsökningen och ökningen av antal årsarbetare och antal anställda.
Antal anställda
Förändring

Antal anställda
feb 2018

Antal anställda
dec 2018

Antal anställda feb
2019

jmf med feb 2018

Regionstyrelseförvaltningen

676

673

675

-1

Teknikförvaltning

293

318

307

14

Samhällsbyggnadsförvaltning

159

174

171

12

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

2 173

2 198

2 235

62

Socialförvaltning

1 807

1 750

1 759

-48

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

1 477

1 520

1 536

59

Summa förvaltningar

6 585

6 633

6 683

98

6 566

6 613

6 658

92

Förvaltning

Region Gotland Totalt*

* Differensen mellan summa förvaltningar och totalt beror på att det finns personer med anställning på två förvaltningar och som därmed räknas dubbelt när man tar fram varje förvaltning för sig. I totalsiffran räknas varje person bara
en gång.

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen ökar med anledning av att de har lyckats rekrytera fler medarbetare. Socialförvaltningen minskar i antalet anställda, bland annat på
grund av omställningen av medarbetare inom boende för ensamkommande unga.
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Sjukfrånvaro
Vid årsskiftet 2018 var sjuktalet 5,8 totalt för året. Det är samma totala sjuktal som 2017.
Målet är att sänka sjukfrånvaron till 4,5 senast 2020 vilket betyder att en stadig minskning
bör ske.
Ackumulerat mars 2018 – februari 2019 jämfört med samma period föregående år ses en
ökning av sjuktalet. På förvaltningsnivå har fyra förvaltningar högre sjuktal 2019 än jämförbar period tidigare år. De högsta sjuktalen återfinns inom socialförvaltningen. Huvuddelen
av sjukfrånvaron ses generellt ligga i korttidsfrånvaro med en påverkan av årets influensa. I
verksamheter med en positiv utveckling lyfts återgång i arbete för långtidssjukskrivna medarbetare.
Att arbeta med främjande insatser för att stärka hälsa hos medarbetare är en framgångsfaktor som ytterligare behöver stärkas, även att tidigt fånga signaler på ohälsa. Arbetet med
detta har delvis påbörjats genom exempelvis utbildningsinsatser kring livsstilsfaktorer och
tekniska hjälpmedel via ett nytt rehabiliteringsverktyg. Arbetet behöver fortsätta utvecklas.

7,0

6,4

6,5

6,5

6,0
5,0

5,8

5,8

5,9
Totalt

4,0

Kvinnor

3,9

3,9

3,9

3,0

Män

2,0
1,0
0,0
2017

2018

2019
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Diagram: Sjukfrånvaro RG 2017-2019 (ackumulerat mars/feb)

10 (18)

Region Gotland

Delårsrapport 1

8,0

7,2

7,0
6,0

5,7

5,0

5,5

5,5

4,5
2017
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Diagram: Sjukfrånvaro per förvaltning 2017-2019 (ackumulerat mars/feb)
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Nämndernas sammanfattande kommentarer
Nedan följer en redovisning av väsentliga händelser i verksamheten under perioden och en
sammanfattning av det ekonomiska läget per nämnd.
Regionstyrelsen, +3 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de kraftiga krav
på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019. Kvarstår 2019 är
16 mnkr.
Under årets första månader har en rad viktiga händelser inträffat som både förstärker pågående utveckling och utmanar i genomförande. Organisationsförändring har genomförts i
ledningen av förvaltningen och pågår inom kultur och fritid. Vidare har enheten regionkansli etablerats.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat generellt. Insatser görs för att förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt.
Periodens justerade resultat uppgår till 1,3 mnkr. Prognosen för året visar ett överskott på
3,0 mnkr. Framförallt beror den positiva prognosen på låg investeringsnivå som ger effekt
på kapitalkostnaderna. Vidare ger även förseningar i ombyggnationer av kök överskott mot
budgeterad hyresnivå. I övrigt finns positiva avvikelser inom förvaltningen som balanserar
satsningar såsom införande av beslutstöd och annan pågående verksamhetsutveckling.
Politikerorganisationen, 0,1 mnkr

Här redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till 0,1
mnkr. Överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på sammantaget
0,1 mnkr. För regionstyrelsen beräknas ett överskott med 0,2 mnkr. Resultatet för regionfullmäktige, revision, patientnämnd och valnämnd beräknas ligga på budgeterad nivå.
Överförmyndarnämndens underskott beror på ändrade regler för statsbidrag från Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn
I regionstyrelsens budget ligger för närvarande 4 mnkr som avser ändringar i regelverket
för förtroendevaldas ersättningar. Dessa medel kommer att fördelas till nämnder och styrelser efter beslut under våren. I prognosen har dessa medel beräknats utgå.
Tekniska nämnden, -10,6 mnkr
Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Teknikförvaltningen, -7,7 mnkr

Den förhållandevis varma vintern har medfört att arbetet inför våren kunnat påbörjas tidigare än vanligt. Det märks bland annat att gator och vägar sopas rena från grus tidigare än
normalt.
Den varma vintern har också inneburit att merparten av nederbörden fallit som regn. Periodvis har regnet också fallit i stora mängder vilket lett till att påfyllnaden av Tingstäde träsk
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gått relativt bra men att påfyllnaden av våra stora grundvattentäkter inte skett i den omfattning vi hoppats på då de stora nederbördsmängderna allt för snabbt rinner av vår ö. Konsekvensen av detta är att arbetet med att förbereda inför en torr sommar påbörjats.
Arbetet med att driftsätta södra Gotlands nya vattenverk pågår för fullt. Så här långt har allt
gått bra förutom muddringen av den ränna som intagsledningen skall ligga i. Det nyckfulla
och blåsiga vädret har inte möjliggjort att lägga ut ledningen hela den sträcka som planerats.
Planeringen har fått göras om och en alternativ temporär lösning för vattenintaget har arbetats fram.
Arbetet med att förbereda inför den nya avfallsavdelningen har pågått under hela vintern
och allt är nu klart för uppstart den 2 maj. Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan pågår
för fullt liksom arbetet med att göra en ny upphandling för avfallsinsamling.
Regionens ekonomiska läge utgör naturligtvis en stor utmaning för förvaltningens skattefinansierade verksamheter där betydande besparingar redan gjorts. Inte minst är utmaningen
inom kollektivtrafiken som sedan länge dragits med underskott som de senaste åren blivit
allt mer påtagliga. Arbetet med att komma till rätta med dessa pågår för fullt.
Periodens resultat för teknikförvaltningen är positivt med 0,3 mnkr. Den ekonomiska
helårsprognosen visar på ett negativt resultat med -7,7 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett prognostiserat underskott med -9,1 mnkr vilket förklaras av underskott inom kollektivtrafiken, samt ökade kostnader för den personal som rekryterats för exploateringsprojekten. Det kommer att krävas ett antal åtgärder för att styra upp ekonomin
inom den skattefinansierade verksamheten.
Teknikförvaltningens personalkostnader för perioden uppgår till 43,8 mnkr (39,6 mnkr),
vilket är ett överskott mot periodens budget med 5,1 mnkr. Den positiva avvikelsen beror
på att ett flertal tjänster är vakanta. Kostnadsökningen är i allt väsentligt ett resultat av vi
lyckats besätta ett antal vakanser samt att vi ökat bemanningen för att klara av att besätta de
stora exploateringsprojekten.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2019 beräknas bli 517,6 mnkr (626,1 mnkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 648,7 mnkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 124,2 mnkr (94,0 mnkr).
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, -2,9 mnkr

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Räddningstjänsten kommer under året slutföra del ett i det påbörjade arbetet med att få en
modern och miljöanpassad övningsplats. Del två kommer att kräva EU-medel för att starta
och genomföra.
Enligt tidigare beslut ska arbetet med ett nytt handlingsprogram påbörjas efter sommaren
2019, som för att kunna antas av regionfullmäktige under 2020. Men på grund av den regeringsförsening som Sverige hade efter valet så har inte förslaget till ändringar i lagen hunnit
behandlas, och troligtvis kommer en förändring inte att hinnas med under 2020. Regionfullmäktige bör återigen göra en bedömning av om handlingsprogrammet för LSO skall
prolongeras en gång till.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB-organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
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Prognosen för helåret är ett underskott på 2,9 mnkr. Då beslutat handlingsprogram ligger
kvar tills det nya antas under 2020, kommer det precis som tidigare år vara så att den ekonomiska ramen inte räcker till. Ytterligare inför 2019 har även en lönesatsning utifrån kommunals avtal gjorts på brandmän med yrkesutbildning. Det innebär en löneökning med 11
400 kr per månad exklusive PO-tillägg, vilket inte har kompenserats i den ekonomiska ramen.
Miljö- och byggnämnden, -2,5 mnkr

Förvaltning har under perioden arbetat med att ta fram nya rutiner i samband med sammanslagningen av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till den nya
miljö- och byggnämnden. Ett stort arbete har också lagts ned på att skapa en helt ny
nämndserie i w3d3. Detta har inneburit, genomgång, flytt av tusentals ärenden och skapandet av integrationer för att synkronisera det gamla med det nya.
Under perioden har fortsatt stort fokus lagts på DiSa-projektet (digitalsamhällsbyggnad) där
flertalet av enhetens medarbetare är involverade på olika vis, antingen som delprojektledare
eller som deltagare i projektet på annat vis.
Den 1/1 2019 infördes en ny lagparagraf i plan- och bygglagen som innebär att ett system
med avgiftsreducering införs. Systemet innebär att miljö- och byggnämnden måste minska
avgifterna om handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte hålls.
Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är
att uppnå en effektiv bygglovsprocess.
Lagändringen är inte ett startskott för enhet Byggs förbättringsarbete men en ytterligare del
i det pågående arbetet som måste vägas in, tas hänsyn till och som kommer att påverka arbetet och organisationen.
Samtliga enheter inom förvaltningen som innan år 2018 låg under miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört ett stort arbete under perioden med att byta ärendehanteringssystem.
Förvaltningen har under en längre tid varit trångbodd med brist på kontorsplatser. Lokalfrågan är nu löst, kontrakt är skrivet och förvaltningen kommer under slutet av 2019 även
att disponera lokaler i hus Havde på Visborgsområdet.
Miljö- och byggnämndens prognos för helåret är ett underskott på 2,5 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på att delar av nämndens verksamheter inte når upp till de
budgeterade intäkterna för perioden och det intäktstappet kommer inte att hämtas upp under de återstående månaderna av året.
Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Barn- och utbildningsnämnden, -6 mnkr

Prognosen för helåret 2019 visar ett negativt resultat på 18,2 mnkr före åtgärder. Nämndens strävan är att samtliga avdelningar skall uppnå minst ett balanserat resultat. Genom att
införa resultatkrav som en första åtgärd bedöms underskottet kunna minskas till 6 mnkr.
Resultatkravet innebär att avdelningarna förskola, grundskola, kvalitet och utveckling, ledningsstöd samt särskola ska förbättra resultaten utifrån verksamheternas inlämnade prognoser.
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Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett underskott på
24,4 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal
barn och elever är lägre i förhållande till verkligt antal barn. Sammanlagt för alla skolformer
och huvudmän saknas budget för 389 barn och elever.
Prognosen för investeringarna uppgår till 18 mnkr.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive fritidshemmen och särskola samt framför allt psykologer inom barn- och elevhälsan, är fortsatt stora.
Sjuktalet för medarbetare har ökat med 0,08 enheter i förhållande till motsvarande period
2018 för hela barn- och utbildningsnämndens ansvarområde. De största förändringarna
finns inom barn- och elevhälsan (BEH) och inom kulturskolan som båda har minskat sina
sjuktal.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, +4,9 mnkr

Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett negativt resultat. Samtliga
verksamheter ska uppnå minst ett balanserat resultat. Utifrån Region Gotlands ekonomiska
nuläge och nämndens positiva resultat för 2018 gör förvaltningen bedömning att verksamheterna kan leverera ett positivt resultat för år 2019.
Då prognosen för verksamheternas samlade resultat för året visar på ett negativt resultat
behöver åtgärder vidtas för att uppnå ett bättre resultat. Genom att som en första åtgärd
införa resultatkrav för vissa enheter så bedöms det prognostiserade resultatet för helåret
förbättras och ge ett överskott på 4,9 mnkr.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändå visar på ett underskott beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till det
budgeterade värdet och inte helt kan finansiera studiehandledare med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas i stort sett
vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är 18 mnkr och i nivå med budget.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare specifikt
är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Sjuktalet har ökat med 0,57 procentenheter i förhållande till motsvarande period 2018 för
hela gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde. På verksamhetsnivå har integrationsenheten och folkhögskolan de största ökningarna, medan vuxenutbildningen
uppvisar en tydlig minskning.
Socialnämnden, -5 mnkr

Psykisk ohälsa är ett av våra vanligaste hälsoproblem. I det förebyggande arbetet inom socialförvaltningen pågår ett arbete med att skapa en utbildningsplan i psykisk hälsa där utbildningar ska vara genomförda innan årets slut.
Digitalisering är en viktig del i socialförvaltningens utvecklingsarbete för att möta framtidens behov och effektivisera våra processer. Inom förvaltningens avdelningar pågår arbete
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med att identifiera områden som kan utvecklas genom digitalisering, utse medarbetare med
särskilt ansvar för digitalisering samt att fortsätta införande av e-tjänster.
Brukarmedverkan är ett viktigt område för att utveckla socialtjänsten och vi arbetar i högre
utsträckning för att öka brukares involvering i utvecklingsarbetet. Ett gott exempel är den
arbetsgrupp avseende habiliteringsersättning där brukare i daglig verksamhet ingår.
Ledarskapet står inför många utmaningar och vi behöver i allt snabbare takt kunna ställa
om vår verksamhet och anpassa till ny kunskap och nya arbetssätt. En viktig del i förändringsarbete är även att lämna invanda arbetssätt i takt med införande av nya. Chefer inom
socialförvaltningen kommer under året få gå utbildning inom förändringsledning för att
kunna möta kommande utmaningar.
Kompetensförsörjningen är sedan tidigare en av förvaltningens största utmaningar. Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget. Förvaltningen lyfter
fram sina medarbetare genom ett ambassadörsprogram. Som ett led i att säkra bemanningen inför sommaren har förvaltningen inrättat tre semesterperioder för medarbetare
inom förvaltningens omvårdnadsyrken.
Den ackumulerade sjukfrånvaron under januari och februari var 9,15 procent för hela socialförvaltningen jämfört med 8,66 procent under motsvarande period föregående år. Det är
dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser efter endast två månader men generellt
kan sägas att huvuddelen av sjukfrånvaron avser korttidsfrånvaro som påverkats starkt negativt av årets influensa.
Som ett led i att utveckla befintliga medarbetare erbjuder förvaltningen medarbetare inom
hemtjänsten gratis körkort. En satsning på kompetensutveckling inom socialrätt görs för
berörda handläggare inom myndighetsavdelningen och individ- och familjeomsorgen. Förvaltningens första chefstrainee har påbörjat sitt drygt ettåriga traineeprogram. Ett försök
med heltid som norm är på väg att genomföras inom två enheter, ett särskilt boende och
ett hemtjänstområde. Arbete pågår med hållbar bemanningsplanering för att koppla bemanning till ekonomiskt resultat samt skapa möjlighet att införa heltid som norm.
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Nämndens ekonomi är inte riktigt i balans med ett prognostiserat underskott mot budget
på 5 mnkr. Det har varit obalans mellan uppdrag och resurser ett flertal år vilket beror på
att gotlänningarnas behov av socialtjänsten insatser ökat. Nettokostnaden för förvaltningen
har ökat med 0,6 procent för perioden och prognosen för helåret är en ökning på 1,8 procent, vilket får anses som lågt. Målet om en ekonomi i balans är inte uppnått.
För äldreomsorgen redovisas ett stort överskott samtidigt som det är brist på platser på särskilt boende. För LSS-verksamheten prognostiseras ett underskott på 15,8 mnkr vilket är
lägre än tidigare befarat. Volymerna har minskat något första kvartalet men det är svårt att
göra en prognos för helåret då volymerna kan både öka och minska över året samt att det
finns brukare med omfattande insatser.
För individ- och familjeomsorgen är underskott både för perioden och i helårsprognosen.
Kostnaderna för placeringar inom barn- och ungdomsvården befaras vara i nivå med föregående år. Ett flertal åtgärder syftar till att minska antalet placeringar
Missbrukarvårdens kostnader har minskat betydligt medan kostnaderna för försörjningsstödet nu ökar.
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För mottagningen av ensamkommande ungdomar är prognosen ett överskott på 1,6 mnkr
till skillnad från de senaste årens stora underskott.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -30 mnkr

Under perioden har ett föreläggande från Arbetsmiljöverket avslutats efter 9 år, vilket är ett
resultat av en mängd åtgärder under åren.
Vårdplatsläget i sjukvården har under årets första månader varit ansträngd, för att möta behovet av slutenvård har extra vårdplatser öppnats och bemannats i omgångar. En gemensam kraftsamling har gjorts tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen för att
komma tillrätta med den ansträngda situationen gällande vårdplatsbristen.
I en nationell översikt som presenterats under perioden har Gotland lägst andel 4-åringar
med övervikt eller fetma.
Det ekonomiska resultatet för perioden är -8,9 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen är på 3,0
procent. De största negativa avvikelserna är arbetskraftskostnader där behovet av hyrpersonal fortfarande är stort. Glädjande nog har behovet av hyrpersonal inom primärvården
minskat kraftigt. Detta är inte bara positivt ur ett ekonomiskt perspektiv utan också ur ett
patientperspektiv med både bättre kvalitet och kontinuitet. Helårsprognosen för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är efter perioden -30 mnkr vilket innebär en nettokostnadsutveckling på 4,7 procent.
Patientnämnden, 0 mnkr

Patientnämnden har från och med 2018 fått ett utökat uppdrag. Detta innebär i korthet; utökat stöd och hjälp till de som har klagomål på vården, utökad analys utifrån ett bredare
underlag än tidigare, utökad återkoppling till de som ansvarar för vården, föreslå förändringar som bidrar till ökad patient/personcentrering.
För att kunna strukturera genomförandet av de nya uppdragen kommer planer att tas fram
gällande analys och kommunikation. Stödpersonverksamheten ska också förbättras under
året. Detta arbete har ännu inte inletts.
Under perioden januari till och med mars har 68 klagomål inkommit. 2018 inkom 67 klagomål. Tre patienter har fått en stödperson jämfört med två under 2018.
Patientnämnden beräknas uppvisa ett nollresultat på årsbasis.
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Personalkostnaden har stigit jämfört med samma period föregående år. Under januari och
februari var bemanningen, liksom under 2018, en heltid och en timvikarie. Från första mars
bemannas kansliet av två heltidsanställda. Detta medför högre lönekostnader än tidigare.
Överförmyndarnämnden, -0,2 mnkr

Nämndens kansli är sedan i början av februari fullt bemannat med fast anställd personal
och nämnden ser på 2019 med tillförsikt om än medvetna om att 2018 års stora personalomsättning kommer påverka arbetet under 2019.
Nämnden ligger relativt bra till vad gäller uppsatta mål men behöver ha uppsikt på handläggningstiderna.
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Uppdateringen av ärendehanteringssystemet och äskandet av medel för att utöka kansliet
med en halvtidstjänst är två viktiga steg som tagits i kansliets arbete med de prioriterade
uppdragen som tilldelats av nämnden.
Ekonomiskt så räknar nämnden med att gå med ett underskott mot budget på 150 tkr på
helåret. Detta är hänförbart till kostnader för gode män för ensamkommande barn som
inte är budgeterade. Nämnden har också äskat ett tilläggsanslag för att täcka denna kostnad.
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Kostnaden för arvoden till ställföreträdare är i perioden hög, i jämförelse med föregående
år, men som läget ser ut nu finns det alla möjligheter att prognosen för helåret ändå skall
hålla.
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1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019. Kvarstår
2019 är 16 mnkr.
Under årets första månader har en rad viktiga händelser inträffat som både förstärker
pågående utveckling och utmanar i genomförande. Organisationsförändring har
genomförts i ledningen av förvaltningen och pågår inom kultur och fritid. Vidare har
enheten regionkansli etablerats.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat generellt.
Insatser görs för att förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt.
Periodens justerade resultat uppgår till +1,3 mnkr.Prognosen för året visar ett överskott på
3,0 mnkr. Framförallt beror den positiva prognosen på låg investeringsnivå som ger effekt
på kapitalkostnaderna. Vidare ger även förseningar i ombyggnationer av kök överskott mot
budgeterad hyresnivå. I övrigt finns positiva avvikelser inom förvaltningen som balanserar
satsningar såsom införande av beslutstöd och annan pågående verksamhetsutveckling.

2. Väsentliga/kritiska händelser
Årets första månader har varit händelserika och engagerande och för förvaltningen har
nedan beskrivna händelser varit av mer avgörande betydelse.
I samband med att förvaltningschefsuppdraget klargjorts i kommunallagen har en
organisationsförändring i ledningen för förvaltningen genomförts. Det innebär att Peter
Lindvall är förvaltningschef och chef för de avdelningschefer som har direktörsfunktioner i
koncernledningen och Anna Derwinger Hallberg är biträdande förvaltningschef (under
Karolina Samuelssons tjänstledighet) och chef för övriga avdelningschefer. Den biträdande
förvaltningschefsrollen leder förvaltningsledningsgruppen och förvaltningens chefsmöten
samt håller samman förvaltningens arbete som en helhet.

Ärenden
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Från och med årsskiftet finns en ny enhet, regionkansliet med ledning av en kanslichef.
Tanken är att samla de expertfunktioner som arbetar inom
informationshanteringsprocessen. Detta från att information skapas eller tas emot, via att
den används och utvecklas till att den arkiveras. Det betyder att den nya enheten inbegriper
registratur, stadssekreterare, systemförvaltare, administration, jurister, funktioner för
säkerhetsfrågor kring information och arkiv.
I år har förvaltningen ett fördjupat fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet har
inletts med dialoger/intervjuer med förvaltningens chefer för att klargöra de viktigaste
utvecklingsområdena. Det kan konstateras att många i förvaltningen, på ett självklart sätt,
har de vi finns till för i fokus.
Ett arbete pågår för att stärka kvaliteten i det regionala utvecklingsarbetet. En
utredning kommer att avrapporteras till budgetberedningen i maj. Resurser har avsatts för
att färdigställa den regionala utvecklingsstrategin.
Inom kultur och fritid pågår ett organisationsutvecklingsarbete, givet uppdraget som
avdelning inom regionstyrelseförvaltningen och de besparingar som ålagts verksamheten.
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För förvaltningens måltidsverksamhet planeras en rad större ombyggnationer i kök. Till
budgetberedningen har arbetats fram nya beräkningar för aktuella objekt i kostutredningen.
Arbetet med att ta fram ny mål i styrkortet för mandatperioden har pågått under kvartal 1
och överlämnades till partierna den 21 mars för vidare hantering.
I och med införandet av politiska sekreterare från årsskiftet har förvaltningen, utöver
administrativt stöd (anställning, ekonomi, lokaler, IT mm) inlett diskussioner kring roller
och ansvar.
I bilaga – Aktivitetsuppföljning VP2019 redovisas status i de aktiviteter som beslutats i
verksamhetsplan.

3. Resultat i perioden, årsprognos
Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar på helår ett överskott på 3,0 mnkr. Periodens
justerade resultat uppgår till +1,3 mnkr. Framförallt beror den positiva prognosen på låg
investeringsnivå som ger effekt på kapitalkostnaderna. Vidare ger även förseningar i
ombyggnationer av kök överskott mot budgeterad hyresnivå. I övrigt finns positiva
avvikelser inom förvaltningen som balanserar satsningar såsom införande av beslutstöd och
annan pågående verksamhetsutveckling.
Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Netto
Avskrivningar
Internränta
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6 027
211
0
27

4 964
275
-3
25

-89 866
0

-89 866
-1 285

Budget

Helår 2019
Prognos avvikelse

+3 618 -415 375
-1 053 348 010
0
2 115
-2 284 400 851
+281 335 601

-432 148 +16 773
353 381
-5 371
2 115
0
411 320 -10 469
334 668
+933

Avvikelse

+1 063
-64
+3
+2

25 702
1 009
0
110

23 702
945
-3
110

+2 000
+64
+3
0

0 -362 422
+1 285
0

-362 422
-3 000

0
+3 000

Ärenden
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Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-mars 2019
Justerad Justerat
budget
utfall
-102 913 -106 531
81 833
82 886
935
935
103 746 106 030
83 601
83 320
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3.1 Resultatprognos per avdelning

Två avdelningar prognostiserar underskott detta balanseras av överskott i övriga
avdelningar. Ett flertal utvecklingsarbeten upptagna i verksamhetsplanen har påbörjats och
kommer att generera kostnader senare under året.
Avdelning
(mnkr)
Kvalitet & digitalisering
HR
Måltid
Försörjning
Ekonomi
Kommunikation
Regional utveckling
Kultur och fritid
Förvaltningsgemensamt
Totalt RSF

Budget

Årsprognos

Avvikelse

44,5
51,2
0
0
41,2
14,8
29,3
111,7
69,7
362,4

44,9
51,2
-0,8
-1,7
41,7
14,8
29,3
111,7
68,3
359,4

-0,4
0
+0,8
+1,7
-0,5
0
0
0
+1,4
+3,0

Kvalitet & digitalisering (- 0,4 mnkr)

Prognosen pekar på ett underskott om -0,4 mnkr. Detta beror bland annat på att UAF har
återlämnat en större mängd datorer vilket medför minskade intäkter. Vidare har satsningen
på verksamhetsutveckling genom digitalisering medfört ökade driftkostnader.
HR (+/-0 mnkr)

Totala resultat för perioden håller sig väl inom budget. Det finns medel för
organisationskulturarbete som ännu ska förbrukas. Även anslagen för arbetsmiljö, facklig
tid, strategisk utbildning samt personalförsörjning kommer att förbrukas senare under året.
Helårsprognosen visar på ett nollresultat.
Måltid (+0,8 mnkr)

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr. Överskottet ligger framför allt i
fördröjning av ombyggnationer och därmed lägre utfall på hyror. Intäkterna beräknas bli
högre än budgeterat bland annat på grund av volymökning. Samtidigt har kostnaderna för
livsmedel ökat i samma nivå.

Ärenden
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Försörjning (+1,7 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett prognostiserat resultat på 1,7 mnkr. Överskottet
finns i huvudsak inom verksamhetsområdena hjälpmedel, varuförsörjning, städ och fordon.
Vad gäller regionens portokostnad föreligger dock ett underskott med ca 0,3 mnkr till följd
av prisökning.
Ekonomi (-0,5 mnkr)

Avdelningens totala resultat för perioden håller sig väl inom budget. Prognosen för helåret
pekar dock på ett underskott om -0,5 mnkr. Underskottet hänförs till uppstartskostnader i
samband med införandet av det regionövergripande beslutsstödsystemet Hypergene.
Avdelningen har ingen budget för detta utan finansieringen sker i år inom avdelningen och
förvaltningen som helhet. När systemet är på plats och i bruk kommer alla förvaltningar att
bidra till finansieringen. Kostnaden för införandet beräknas till cirka 1,0 mnkr.
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Kommunikation (+/-0 mnkr)

Avdelningen redovisar för perioden ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Vilket bland annat
hänförs till personalrelaterade orsaker. På helårsbasis prognostiseras dock ett nollresultat
utifrån tillfälliga extra kostnader för lokaler och personal.
Regional utveckling (+/-0 mnkr)

Förutom ordinarie verksamhet bedriver avdelningen ett flertal resurskrävande projekt.
Vilka till stor del finansieras av externa medel. I prognosen beräknas projekten redovisa
nollresultat vilket även avdelningen som helhet gör.
Kultur och fritid (+/- 0 mnkr)

Avdelningen har att hantera ett sparbeting på 7 mnkr 2019. Helårsprognosen för
avdelningen pekar i dagsläget på ett nollresultat. Med detta sagt är inte besparingen i hamn
då prognosen bygger på tillfälliga åtgärder och statsbidrag. Översyn utifrån gällande
sparprogram fortsätter.
Förvaltningsgemensamt (+1,4 mnkr)

Den positiva prognosen kommer av att anslaget för bidrag till politiska ungdomsförbund
inte beräknas utnyttjas fullt ut. Utöver detta så ger den låga investeringsnivå tillfälligt en
effekt på kapitalkostnaderna. Anslaget för verksamhetsutveckling är i princip intecknat men
i näringslivsanslaget finns just nu drygt 2,0 mnkr som ännu inte destinerats till någon
satsning. I prognosen görs bedömningen att näringslivsanslaget åtgår under året.
3.2 Kostnads-/intäktsanalys

Att analysera utveckling av olika kostnads/intäktsslag inom regionstyrelseförvaltningen är
relativt komplicerat då verksamheten förändras år från år. Framför allt påverkas
förvaltningen kostnader och intäkter av antalet externt finansierade projekt och
förändringar i resultatenheternas volymer.
Personalkostnader

Personalkostnaderna redovisar i förhållande till justerad budget för perioden ett underskott
på 1,1 mnkr. Underskottet beror till del på att förvaltningen bedriver projekt med extern
finansiering som inte budgeterats. Årsprognosen pekar på en avvikelse på -5,4 mnkr. I
jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 5,6
procent. En analys av personalkostnaderna i förhållande till personalstatistik redovisas i
avsnitt 5.

Ärenden
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Övriga kostnader

Utbildnings- och resekostnaderna har ökat något i jämförelse med föregående år. Under
perioden har 1,7 mnkr används till detta jämfört med 1,4 mnkr 2018. Utfallet ligger i
perioden något över budgeterad nivå.
Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 1,9 mnkr jämfört med 1,2 mnkr
föregående år. Jämfört med budget redovisas ett underskott för perioden med 0,4 mnkr.
Ökningen avser främst HR och IT-verksamheten.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 9,7 mnkr att jämföras
med 8,5 mnkr föregående år. Kostnaden för perioden ligger något över budget.
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Lokalkostnaderna har för perioden i jämförelse med föregående år minskat med 0,5 mnkr
till följ av sänkt hyra. I jämförelse med periodens justerade budget redovisas ett överskott
på 0,3 mnkr, detta till följd av förseningar och senareläggning av ombyggnation av
förvaltningens kök. Årsprognosen uppgår till +0,8 mnkr.
Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 0,5 mnkr i jämförelse med
föregående år, 5,2 mnkr jämfört med 4,7 mnkr. I förhållande till budget redovisas en
positiv avvikelse för perioden med 1,0 mnkr. Kostnaderna beräknas öka i takt med att
förvaltningen genomför årets investeringar. I prognosen för helår redovisas ett beräknat
överskott på 2,1 mnkr vilket motsvarar en beräknad delårseffekt av årets investeringsvolym.
Intäkter

Den stora avvikelsen mellan budget och utfall/prognos förklaras av att vissa större projekt
med extern finansiering inte budgeterats. Även intäkterna för resultatenheterna beräknas till
viss del, till följd av ökad volym, bli högre än budgeterat. Detta gäller framför allt inom
varuförsörjning och hjälpmedelsverksamheten där vi kan se en större ökning.

4. Investeringar och exploatering
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 175,7 mnkr inklusive kompletteringsbudget. Av
beviljat utrymme beräknas 44,6 mnkr åtgå under året. I prognosen ingår även de
investeringsanslag (exploateringsbudget) som inte beräknas överföras till tekniska nämnden
för genomförande.
Investeringstyp (tkr)

Budget inkl
KB

Utfall
tom mars

Avvikelse
2019

91
3 508
0
0
16
3 615

Prognos
utbetalning
2019
3 400
23 914
7 100
0
337
34 751

Pott
IT-investeringar
Ombyggnationer kök
Landsbygdsutveckling
Kultur- och fritid
Summa

3 400
28 526
7 100
4 000
15 837
58 863

Exploatering
Försäljningsomkostnader
fastigheter

116 875
0

422
19

9 800
19

107 075
-19

60 696

SUMMA RSF totalt

175 738

4 056

44 570

131 168

84 808

0
4 612
0
4 000
15 500
24 112

Prognos
utbetalning
2020
4 612
4 000
15 500
24 112

Ärenden
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Pott

Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till
ersättningsinvesteringar inom måltid, försörjning och kultur och fritidsverksamheterna.
IT-investeringar

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som tjänst
och reinvesteringar i IT-infrastruktur samt utveckling av den tekniska plattformen. Vidare
planeras utveckling av E-tjänster, digital långtidslagring och utbyggnad av trådlösa nät.
Ombyggnation kök

En översyn av kostutredningens kvarvarande ombyggnadsförslag har initierats och ska
överlämnas till budgetberedningen 2019. Förseningarna har inneburit svårigheter att
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uppfylla kravet på ökad kvalitet och förbättrad arbetsmiljö samt lett till tillfälliga överskott i
driftbudgeten.
För året pågår planering, tillsammans med TKF, för ombyggnationer av Gråbo och Terra
Nova som beräknas komma igång under augusti månad med en ca 8 månaders lång
byggperiod. Beträffande Södervärnskolas kök inväntas tidplan. Övriga objekt är planerade
att slutföras under 2019.
Landsbygdsutveckling

Iordningställande av cementplattan i Hemse ishall beräknas ske först 2020.
Kultur och fritid

För upprustning av Hemsebadet har avsatts 15,5 mnkr. Genomförandet kommer enligt nu
gällande planering ske i april 2020. Region Gotlands första meröppna bibliotek öppnades i
april 2019. Ytterligare två planeras under året.
Exploatering

Beslutade medel för exploatering uppgår till 116,9 mnkr, 46,4 mnkr av dessa planeras
flyttats över till tekniska nämnden i enlighet med beslutad modell. Vilket avser Visborg, A7
och Brodösen. Vad gäller övriga projekt så pågår förstudier. Utgiften för dessa har
prognostiserats i regionstyrelseförvaltningens prognos.

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Medarbetare i korthet

Inom området medarbetare har ett antal aktiviteter planerats eller påbörjats under perioden,
vilka bland annat syftar till att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges
förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling.
I tabellen nedan presenteras förvaltningens personalstatistik per avdelning och totalt
motsvarande period 2018 redovisas inom parentes. Statistiken kommenteras närmare i
avsnitten antal anställda samt sjuktal.
Ekonomi

HR

Kommunikation

Regional
utveckling

Kvalitet &
digitalisering

Måltid

Försörjning

Ledning, stab,
regionkansli*

Kultur- och
fritid

Totalt RSF

47 (49)
47 (48)
0 (1)

48 (53)
46 (51)
2 (2)

32 (43)
27 (39)
5 (4)

44 (42)
38 (38)
6 (4)

69 (72)
67(70)
2 (2)

127 (125)
125 (116)
2 (9)

190 (183)
174 (172)
16 (11)

31
30
1

87 (98)
80 (80)
7 (18)

675 (676)
634 (625)
41 (51)

Årsarbetare,
månadsanställda
-varav
tillsvidareanställda
-varav tidsbegränsat
anställda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sjuktal jan-feb 2019

8,9
(4,2)
4,3
-

2,1
(5,4)
2,9
-

8,5
(6,6)
6,0
-

4,8
(7,4)
3,6
-

2,9
(5,6)
3,1
-

7,7
(7,7)
7,4
-

9,7
(8,9)
7,5
-

3,0
-

7,7
(5,6)
5,1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Månadsanställda
-varav tillsvidare
-varav tidsbegränsade

Sjuktal 2018
Faktiskt arbetad tid
jan-feb 2019
Personalkostnader
jan-mars 2019

640 (630)
600 (585)
40 (46)
7,1 (7,0)
5,7
181 352
(179 046)
82 666
(78 243)

Ärenden

*)Regionkansli ny enhet från 1 januari 2019, ingen jämförelse med föregående period är möjlig
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Antal anställda

Det totala antalet anställda är i princip oförändrat jämfört med föregående år. I februari
hade förvaltningen 675 månadsanställda medarbetare. Av dessa var 634 tillsvidareanställda
och 41 tidsbegränsat anställda. Jämfört med februari föregående år noteras att antalet
tillsvidareanställda har ökat med nio och antalet tidsbegränsat har minskat med tio
medarbetare. Antalet årsarbetare var 640, av dessa var 600 tillsvidareanställda och 40
tidsbegränsat anställda. Då antalet månadsanställda årsarbetare överstiger ökningen av
antalet medarbetare torde detta innebära att ett antal medarbetare erhållit en högre
sysselsättningsgrad, vilket kan bekräftas av att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för
deltidsanställda har ökat med cirka 2 procentenheter jämfört med föregående period.
Ökningen av antalet tillsvidareanställda medarbetare märks framför allt vid måltid. Orsaken
till ökningen beror bland annat på att ett antal medarbetare provat andra tjänster inom
avdelningen och vikarier på de ordinarie tjänsterna har behövts. Under 2018 återbesattes
inte pensionsavgångar med tillsvidareanställda medarbetare utan anställdes tidsbegränsat.
Detta för att skapa möjlighet att se över organisation och bemanning ska vara.
Återbesättningarna med tillsvidareanställda har nu skett.
Sjuktal

Förvaltningens sjuktal till och med februari månad var 7,1, vilket innebär en marginell
ökning jämfört med föregående år då sjuktalet var 7,0. Majoriteten av avdelningarna har ett
sjuktal över regionens målnivå om högst 4,5.
Det höga sjuktalet på förvaltningen förklaras bland annat av hög korttidssjukfrånvaro på
grund av vinterns influensa, men även på grund av ett antal långtidssjukskrivningar, där
anledningarna kan vara både arbetsrelaterad som av privat karaktär. Jämfört med förgående
period ses en ökning av sjuktalet framför allt vid avdelningarna ekonomi, kommunikation
och kultur och fritid.
De sedan tidigare relativt höga sjuktalen vid måltid och försörjning kvarstår. Under
perioden har en kartläggning av läget i måltidsverksamheten gjorts. Resultatet av
kartläggningen visar bland annat på en tung och stressig fysisk miljö där medarbetarna har
svårt att ta ut flextid eller ha ork för träning på sin fritid. Avdelningen kommer med stöd av
HR att ta fram förslag till åtgärder. En kartläggning av läget vid försörjning med anledning
av de höga sjuktalen kommer att påbörjas under våren.
Som en del i förvaltningens proaktiva hälsoarbete har under perioden en föreläsningsserie
slutförts för medarbetarna kring livsstilsfrågor såsom stresshantering och återhämtning,
kost, motion samt sömn.

Ärenden
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Faktiskt arbetad tid

Den faktiskt arbetade tiden för månadsanställda ökade under perioden januari-februari med
en årsarbetare och för timanställda var ökningen sex årsarbetare. Den sammanlagda
övertiden respektive mertiden har minskat med en årsarbetare jämfört med samma period
2018.
Personalkostnad i förhållande till personalstatistik

Personalkostnadsökningen utöver förändringen i personalstat och löneuppräkning förklaras
av merkostnader för semesteromställning samt att ett antal ersättningsrekrytering varit
dyrare och att vissa personalgrupper lyfts utanför ram i löneöversyn 2018.
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Kompetensförsörjning och rekryteringsutmaningar

Åtgärder i enlighet med förvaltningens kompetensförsörjningsplan pågår eller planeras,
bland annat fortsätter förberedelser inför heltid som norm i form av aktiviteter kopplade
till bland rekryteringsbehov, organisation och bemanning samt arbetsmiljö.
Flera av förvaltningens yrkesgrupper bedöms vara svårrekryterade på grund av löneläget,
för att nå framgång med att både rekrytera och behålla kompetenta medarbetare
genomfördes i lönerörelse 2019 därför särskilda satsningar gentemot kommunikatörer,
upphandlare, HR-specialister, löneassistenter, samt handläggare på
överförmyndarnämndens kansli. Utifrån tidigare satsningar som gjorts gentemot bland
annat HR kan förvaltningen konstatera att rekryteringsförutsättningarna förbättrats.
Att ta emot praktikanter och praoelever ingår i regionens strategiska
kompetensförsörjningsplan för att på sikt attrahera ny kompetens. Förvaltningen kommer
att, som pilotförvaltning i regionen, under våren prova en ny modell där högstadieelever
genomför praoveckan i grupp och vid fem olika verksamheter, dvs gruppen har prao
gemensamt en dag per verksamhet.

6. Politikerorganisationen
Här redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen,
revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till 0,1
mnkr. Överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på sammantaget
0,1 mnkr. För regionstyrelsen beräknas ett överskott med 0,2 mnkr. Resultatet för
regionfullmäktige, revision, patientnämnd och valnämnd beräknas ligga på budgeterad nivå.
Överförmyndarnämndens underskott beror på ändrade regler för statsbidrag från
Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn
I regionstyrelsens budget ligger för närvarande 4,0 mnkr som avser ändringar i regelverket
för förtroendevaldas ersättningar. Dessa medel kommer att fördelas till nämnder och
styrelser efter beslut under våren. I prognosen har dessa medel beräknats utgå.

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Resultaträkning politikerorganisationen, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-mars 2019
Justerad Justrat
budget
utfall
-225
-403
8 081 8 242
7 856 7 839
-7 856 -7 856
0
17

Avvikelse

Budget

178
-161
17
0
17

-900
33 633
32 733
-32 733
0

Helår 2019
Prognos avvikelse
-1 444
34 127
32 683
-32 733
50

544
-494
50
0
+50
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Bilaga - Aktivitetsuppföljning VP2019
Perspektiv: Samhälle

Förvaltningen påverkar utvecklingen av det Gotländska samhället på flera olika sätt genom
arbete inom ordinarie grunduppdrag. Förvaltningen har också identifierat utvecklingen av
det Gotländska samhället som ett prioriterat utvecklingsområde framåt. För året finns en
rad prioriterade aktiviteter där flertalet tydligt är kopplade till de regionala målen i styrkortet
men där ett fåtal också prioriteras för att säkerställa utvecklingen i grunduppdraget.
Prioriterade aktiviteter för att driva utveckling i
grunduppdraget

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Arbetet med RUS pågår för fullt. Det
är ett omfattande och
resurskrävande arbete, så den stora
utmaningen är att mäkta med att
mobilisera resurser i tillräcklig
omfattning.

X

Varumärkesplattformen från tidigare
är utvärderad, och det finns skäl att
göra vissa justeringar. Under våren
förs en dialog med nyckelaktörer
Revidera varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland samt
kring justering samt implementering
sätta arbetsformer för genomförande och utveckling av turism-,
och arbetsformer framgent. Ett
besökare- och inflyttarverksamhet (RU-dir)
utvecklingsarbete kring den
verksamhet som rör turism-,
besökare- och inflyttare har också
initierats.

X

Leda och driva processen att ta fram förslag till regional
utvecklingsstrategi/RUS (RU-dir)

Utveckla och förankra ny vision för Almedalsveckan (KOM-dir)

Ny vision är framtagen och
beslutad. Förankringsarbetet pågår
under året.

X

Avser mål 1: God folkhälsa
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Ej
påbörjad

Påbörjad

Utveckla beredskapsförmåga och civilt försvar i samarbete med
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och
länsstyrelsen genom att etablera en beredskapsorganisation
(RU-dir)

Förväntningarna på regionen att
utveckla beredskapsförmågan har
ökat märkbart. Förutom ordinarie
planering och genomförande av
övningar pågår samtal med
Länsstyrelsen för större åtaganden i
UT-projektet (utveckling
totalförsvar).

X

Ta fram program för god och jämlik hälsa (RU-dir)

Ärendet planeras till RS före
sommaren för fastställande av en
remissversion.

X

Påbörja uppföljning och ev revidering av mat- och måltidspolicy
(AC måltid)

Ej påbörjat. Initialt möte med
folkhälsoenheten som genomfört
tidigare uppföljning planeras.

X

Avser mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad
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genom tillgänglighet och medborgardialog. (AC k&d samt KOMDir)
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Oklar status. Återremitterat ärende
X

Avser mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Följa upp och rapportera struktur och process för FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (RU-dir)

Sker till hösten. Det nytillträdda
tillgänglighetsrådet har fått
utbildning och information kring
antagna strukturer och regelverk.

Påbörjad

X

Avser mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Ej
påbörjad

Påbörjad

Införa ”meröppna bibliotek” för att öka tillgängligheten under
obemannade tider (AC k&f)

5 april öppnades RGs första
meröppna bibliotek. Införandet av
ytterligare 2 bibliotek planeras med
start 2019.

X

Genomföra projektet ”Stärkta bibliotek” för att tillgängliggöra
biblioteken för fler (AC k&f)

Arbetet med MIK för barn och unga
är igång, två utbildningstillfällen för
barnbibliotekspersonalen är
genomförda och planering finns för
kommande publika aktiviteter.
Beslut fattat om pilotverksamhet för
Boken kommer till personer med
funktionsnedsättningar. En
ytterligare projektledare på 50% har
anställts för att snabba på
processerna inom projektet.

X

Genomföra projektet ”Digital först” för att stärka egna
kompetensen att möta medborgarnas behov (AC k&f)

Tre utbildningstillfällen för all
bibliotekspersonal har genomförts
under perioden. På Hemse bibliotek
har en kurs för datorovana startat.
Arbetsgruppen för Digitalt först har
regelbundna möten och planerar
framåt.

X

Under jan började bhvsjuksköterskorna genomföra
bokstartsamtal under sina 8månbesök. Två utbildningsdagar
med biblioteks-, bhv-och
Genomföra projektet ”Bokstart” för att tidigt stimulera språk och förskolepersonal är genomförda
kommunikation hos barn (AC k&f)
under feb. I mars började
hembesöken i områdena Gråbo,
Tjelvar, Slite/Lärbro och Hemse för
6-mån barnen. Samtal med
förskolan om hur de tar vid är
inledda.

X

Starta processen för ny kulturplan 2021 (AC k&f)

Uppstart planerat med politiken i
maj.

Implementera filmstrategin (AC k&f)

En gemensam handlingsplan för
genomförandet av filmstrategin är
framtagen och godkänd av
samverkande filmaktörer. Initiala
träffar med aktörer och fria
professionella är genomförda.
Planerad träff för en första
uppföljning med filmaktörerna är i
maj 2019.

X

X
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Ta fram en fritidsplan att ersätta dagens fritidspolitiska program Planen är att starta arbetet efter att
(AC k&f)
anläggningsstrategin är klar.

X

Ta fram en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar
(AC k&f)

Arbetet pågår, rapport lämnad till
KFB och RS med förtydligande vad
som blir klart till juni och vilka
områden vi fortsätter med under
HT..

X

Genomföra översyn av konsulentorganisationen (AC k&f)

Projektdirektiv avstämt med KFB 5
april. Nästa steg är att hitta extern
resurs för genomförande under
hösten.

X

Införa kulturgaranti för barn (AC k&f)

Resurs anställd och arbetar med
inhämtande av statistik.

X

Avser mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Utveckla koncept rörande servicepunkter i enlighet med
strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
(RU-dir och AC k&d)

Arbetet har precis påbörjats och ett
projektdirektiv tas fram inom ramen
för RU.

X

Ta fram handlingsplan för världsarvet, Hansestaden Visby (RUdir)

Pågår enligt plan, info till RS under
Q2

X

Avser mål 7: Ingen bostadsbrist
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Ta fram process och styrdokument för
köp/försäljning/förvaltning av fastigheter samt lokalförsörjning
(RU-dir)
Ta fram plan och riktlinjer för bostadsförsörjning (RU-dir)

Påbörjad

Pågår, en hel del återstår att göra
X
Arbetet pågår och ska stämmas av
politiskt under våren. Riktlinjerna
ska sedan besluts innevarande år.

X

Avser mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Aktualitetspröva de gotländska ståndpunkterna avseende
koncessionstrafiken inför nästa upphandling (RU-dir)

Påbörjat, förberedande arbete

Påbörjad

X

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Avser mål 12: Ett gott näringslivsklimat
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Utveckla kvalitetssäkrade berednings- och beslutsprocesser
avseende projekt- och företagsstöd (RU-dir)

Arbetet är påbörjat, bl.a. sker det
genom att Region Gotland arbetar
tillsammans med Region
Västerbotten och Region Värmland i
metodutvecklingen. Implementering
ska ske under året.

Påbörjad

X
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Avser mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Arbeta för och följa upp genomförandet av förvaltningarnas
handlingsplaner inom miljöprogrammet (RU-dir)

Påbörja ny livsmedelsupphandling med ambitionen att fortsätta
öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel (AC
måltid)

Påbörjat redovisas Q2

Påbörjad

X

Strategier för att öka andelen
ekologiskt och närproducerat i
kommande upphandling (specerier)
har diskuterats i olika mötesforum.
Själva arbetet med
förfrågningsunderlaget påbörjas i
maj.
Upphandling bröd, där dagsfärskt
bröd efterfrågas utannonseras nu.
Dialog har förts med lokala aktörer
och tankar kring hur detta ska
utvecklas än mer finns i samarbete
med Grönt centrum. P.g.a. de
volymer samt utspridda
leveransställen som efterfrågas kan
anbudssvaren bli begränsade.

X

Avser mål 15: Ställa om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Delta i utvecklingen av Gotland som pilotområde för hållbart
energisystem (RU-dir)

Färdplanen enl regeringsuppdrag
levererad av Energimyndigheten 29
mars, flera åtgärder berör Region
Gotlands verksamheter, för åtgärden
Energicentrum faller
huvudmannaskapet på Region
Gotland

Påbörjad

X

Avser mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Aktivt bidra i samarbetet Blått centrum Gotland (RU-dir)

Pågår enl uppdrag, medarbetar från
enheten lägger delar av sin arbetstid
på Blått Centrum

Påbörjad

X

Avser mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Utveckla ekonomimodell för ökad användning av digitala
mötesformer inom Region Gotland (AC k&d)

Arbetet är påbörjat genom att vi
genomför en behovskartläggning,
inventering av möjliga lösningar och
fastställande av en handlingsplan
med kostnader.
Beslutsunderlag skall vara klart
under Q2.

X

Meny- och receptplanera för ökad andel vegetariska måltider,
minskad andel kött och ökad ekologiska och närproducerade
livsmedel (AC måltid)

Recept har setts över för att minska
andelen kött i de rätter där det
anses möjligt utan att påverka
kvalité samt bytt ut konventionella

X
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livsmedel mot ekologiska där
alternativ finns. När det gäller ex.
kötträtter väljer vi i första hand att
planera in färskt kött med anledning
av vårt uppdrag att öka andelen
närproducerat.
Ambitionen är även att så långt som
möjligt säsongsanpassa menyn för
att ge möjlighet till ökad andel
närproducerade grönsaker.
Ytterligare två kök serverar nu ett
fristående vegetariskt alternativ
varje dag till alla elever i
restaurangen. Totalt serverar fyra
kök ett fristående vegetariskt
alternativ till sina elever. De rätter
som testats över tid och anses
gångbara lyfts in i meny- och
receptgrupp för vidare diskussion.
Ett arbete kring hur uppföljning skall
ske på ett bra och systematiskt sätt
har påbörjats.
En framgångsfaktor för att lyckas är
fortsatt arbete med en allmän
acceptans för hållbara måltider.
Att meny och recept efterlevs är en
förutsättning för att uppnå samtliga
mål.

Ta fram en modell för att mäta svinn och ta fram åtgärdsplan
för att minska svinn (AC måltid)

Planering görs för att foga ihop det
arbete som avdelningen hittills gjort
kring metoder och svinnmätningar,
med Livsmedelverkets nyligen
utkomna nationella modell. Denna
modell hoppas vi kunna använda
som utgångspunkt framåt.
Livsmedelsverket genomför nu
workshops och dialog, vilken vi
följer, kring användningen av
modellen.

X

Avser mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Pågår enligt uppdrag, där så är
lämpligt

X

Ta fram ny översiktsplan för Gotland (RU-dir)

Långsam start Q1 pga personalbrist,
bedöms dock kunna fullföljas enligt
plan, dvs klar till 31 dec 2021

X

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Genomföra dubbel markanvisning (RU-dir)
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Perspektiv: Verksamhet

Förvaltningen påverkar utvecklingen av verksamheten på flera olika sätt genom arbetet
inom ordinarie grunduppdrag. För att bidra till måluppfyllelse i styrkortets
verksamhetsperspektiv arbetar förvaltningen med prioriterade aktiviteter inom
utvecklingsområdena koncernstyrning, stöd och service till övriga förvaltningar och också
kvalitet i den egna förvaltningen. De flesta aktiviteterna går tydligt att relatera till målen i
styrkortet. För att säkerställa utveckling inom förvaltningens grunduppdrag och
koncernledningsgruppens prioriterade områden drivs också ett antal prioriterade aktiviteter
utöver de som direkt relaterar till målen i styrkortet.
Prioriterade aktiviteter för att driva utveckling i
grunduppdraget och i relation till
koncernledningsgruppens prioriterade områden.

Kommentar status i delår 1

Status

Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning
Ta fram en övergripande beskrivande karta över samtliga
styrande dokument inkl modell för framtagande,
implementering, revidering och uppföljning (AC k&d)

Vilar pga bristande resurser.

Beskriva förutsättningar och ta fram plan för Region Gotlands
regionala utvecklingsansvar (RU-dir)

Arbetet pågår och ska beredas på
budgetberedningen.

X

Etablera regionkansli med processansvar för
informationshantering (FC)

Genomfört. Infört från 20190101.
Enhetschef på plats från 20190301

X

Implementera beslutsstödsystem (EK-dir)

Projektledare på plats, arbetet
fortlöper som planerat.

X

Säkerställa att modell för objektsförvaltningen tillämpas inom
Region Gotland (AC k&d)

Pågår och kommer inte vara
färdigställd före årets utgång

X

X

Arbete pågår tillsammans med RD
Arbeta fram ett nytt program för ekonomisk stabilitet i regionen,
och KLG. Beslutsunderlag klart till
2020-2022 (EK-dir)
budgetberedningen

X

Implementera förändrad planeringsprocess (EK-dir)

Klart

X

Ta fram nya mål i styrkortet för mandatperioden (EK-dir)

Överlämnades den 21 mars till
partierna för remissomgång

X

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Projektet handlar om att få till
ändrade rutiner och arbetssätt i
syfte att ta bort manuella papper
och få in ett mer digitalt arbetssätt
för att kvalitetssäkra och
effektivisera HR.s processer.

Kartlägga processer inom HR för att effektivisera, digitalisera
och kvalitetshöja stödet (HR-dir)

Projektet flyter på bra och steg 1,
som innebär att identifiera
hantering av personuppgifter enligt
GDPR, är klart.
X
Det har även tagits fram en
kravställning kring säkra
meddelanden och säker arbetsyta
som lämnats över till IT.
Nästa steg är att bryta ned HR.s
huvudprocesser och ta fram
rutinbeskrivningar. Sedan ska även
krav utarbetas för att hitta
digitaliseringsverktyg där det är
möjligt.
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(AC k&d)

Klart för godkännande av RegDir

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Kvalitetsstrateg Mariann Godin
Luthman har inlett ett uppdrag i
förvaltningen. Hon har intervjuat
Ta fram arbetssätt för att involvera de vi är till för i utvecklingen ett urval av chefer i förvaltningen
av vår verksamhet (FC)
om systematiskt kvalitetsarbete i
deras verksamhet. Avrapporterat på
chefmöte i RSF 20190327. Arbetet
fortsätter under året.

X

Processkartlägga prioriterade områden för fortsatt digitalisering
och effektivisering (samtl AC)

Processkartläggning pågår inom
flera områden.
Informationshanteringsprocessen,
processer inom HR (digitalHR),
måltid, städ m fl. Arbete sker bland
annat i förvaltningens
digitaliseringsgrupp.

X

Driva planerade redan beslutade ombyggnationer kök (AC
måltid)

Ombyggnationer av Gråbo och
Terra Nova är försenat men
beräknas komma igång under maj
månad med en ca 8 månaders lång
byggperiod.

X

Ta fram en uppdaterad kostnadsberäkning av samtliga
kvarvarande ombyggnationer av kök utifrån inriktningen i
tidigare kostutredning. (AC måltid tillsammans med TKF)

Implementera den regionala mat- och livsmedelsstrategin (RUdir och AC måltid)

Klart. ”Kostutredning uppdaterade
beräkningar 2019” RS 2017/245

X

Arbetet fortskrider, Ett
samarbetsforum med berörda
aktörer är bildat där syftet är att
öka samarbetet, undanröja hinder
och bidra till kompetensutveckling.
Planeringen inför höstens mat- och
livsmedelskonferens har startat.
Vidare så har ett arbete i syfte att
mäta strategins mål startat.

X

Arbete pågår bland annat genom
deltagande i samarbetsforum mat
och livsmedel Länsstyrelsen och
Region Gotland och representanter
från privata aktörer, organisationer
och universitet

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Kvalitet i den egna förvaltningen
Avdelningarna har kommit olika
Ta fram nyckeltal för utvärdering och uppföljning (FC, samtl AC) långt kring detta. Arbetet behöver
intensifieras.

X

Utvärdera gällande finansieringsmodell samt föreslå ev
förändringar (FC)

Utvärdering genomförd. Analys
pågår.

X

Ta fram systemförvaltningsplaner för samtliga
förvaltningsobjekt (samtl AC)

Finns för system inom HR och de
som regionkansli ansvarar för. På
gång för ekonomisystem och
system inom måltid.

X

Ta fram förvaltningsgemensam kommunikationsplan (FC)

Kommunikatör har fått uppdraget
och kommer återrapportera i april
2019. Har bäring på introduktion av
nytt intranät senare i år med.

X

Säkerställa informationsredovisning för förvaltningen (FC, samtl
AC)

Pågår bland annat inom projektet
nytt intranät och i och med
framtagandet av
kommunikationsplan för RSF

X

Ärenden

Säkerställa digital nämndhantering vid överförmyndarnämndens Förberedelse inför uppgradering till

X

18 (22)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

kansli (KOM-dir)

Delårsrapport 1

ny version av
ärendehanteringssystem pågår.

Avser mål 19: God tillgänglighet till region Gotland
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning
Utveckla kundtjänstfunktionen i Region Gotland genom ökad
samverkan (kundtjänstråd) och gemensamma riktlinjer (KOMdir)

Kundtjänstrådet har startats upp.
Arbete med gemensamma riktlinjer
pågår under året.

Införa ”mina sidor” för medborgare (AC k&d)

Ej påbörjat

Införa ”mina meddelanden” för digital kommunikation med
medborgarna (AC k&d)

Klart

Revidera Servicepolicy för Region Gotland (AC k&d)

Pågår

X
X
X
X

Förstärka kommunikation intern och extern med Region Gotland Nytt grafiskt element är lanserat.
som avsändare genom fortsatt utveckling av en gemensam
Nya mallar för sociala medier och
grafisk profil (KOM-dir)
film är under framtagande.

X

Ta fram strategi för sociala media 2019 (KOM-dir)

Klart

X

Utvärdera KIB-funktionen (KOM-dir)

Klart

X

Upphandla och implementera nytt programsystem för
Almedalsveckan (KOM-dir)

Medel har äskats till 2020 och
2021.

X

Pågår. Ej lanserad.

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Implementera ny plattform för mediafiler (KOM-dir)

Regionarkivarie tillsammans med
Genomföra förstudie för e-arkiv samt säkra framtida finansiering
enhetschef regionkansli har
(FC)
påbörjat arbetet.
Utarbeta handlingsplan utifrån de brister som gjorts kända i
Region Gotlands arkivhantering (FC)

X

Del i uppdraget till enhetschef
Regionkansli. Sker under 2019.

X

Avser mål 23: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Koncernstyrning

Ta fram och genomföra plan för arbetet med
arbetsgivarvarumärket för att stärka attraktionskraften och
möta rekryteringsutmaningarna (HR-dir och KOM-dir)

Samordna och driva regionens arbete med heltid som norm
(HR-dir)

HR och kommunikation har
tillsammans intensifierat arbetet
med RG.s arbetsgivarvarumärke.
Gemensamma grupper har skapats
för att tillsammans arbeta vidare
med sociala medier, introduktion,
aktiviteter för att lyfta medarbetare,
ambassadörsprogram mm.
Pågår. HR har en projektledare
centralt som samordnar
förvaltningarnas delprojekt. En
styrgrupp finns från de
förvaltningar som berörs direkt.
Projektledaren har tillsammans med
ett antal av delprojektledarna i
förvaltningarna varit och besökt

X

X
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region Kalmar för att ta del av
deras kompetens kring resurs- och
bemanningsplanering. Heltid som
norm ska vara infört 2021 i hela
regionen.
Besluta om och implementera nytt intranät för Region Gotland
(KOM-dir)

Implementering pågår.

Utreda organisatorisk hemvist för kansligrupperna kopplade till
ÖN, VN och budget- och skuldverksamheten (KOM-dir)

Utredning slutförd. Beslut väntas av
RD i slutet av april.

X

En ständig pågående utveckling.
Informationsbrev går numera ut
från HR till alla chefer. Uppdatering
och utveckling av sidor på
intranätet etc. Kommunikationsplan
under framtagande. Nytt intranät
på gång.

X

X

Stöd och service till regionens förvaltningar

Utveckla information riktad till chefer och medarbetare genom
tex chefsportal, intranät och nyhetsbrev (samtl AC)

Kvalitet i den egna förvaltningen
Genomföra utbildningar i våra befintliga digitala system (FC)

Planeras.

X

Förberedelser inför heltid som norm
i form av aktiviteter kopplade till
Säkerställa förvaltningens arbete med införandet av ”Heltid som
bland rekryteringsbehov,
norm” (FC, berörda AC)
organisation och bemanning samt
arbetsmiljö pågår.
Utifrån kommunikationsplan genomföra aktiviteter för stärkt
intern kommunikation (FC)

Avvaktar kommunikationsplan för
planering framåt.

X

X

Avser mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Koncernstyrning
Ta fram en ny ledarstrategi samt påbörja implementeringen av
den (HR-dir)

Arbetet pågår med stor förankring i
KLG, nätverken och CSK. Det
synkas också med
organisationskulturarbetet.

X

Påbörja arbetet med en utvecklad organisationskultur (HR-dir)

Påbörjat under våren. En
projektgrupp är tillsatt som planerar
och samordnar arbetet tillsammans
med RD och konsulterna. KLG är
styrgrupp och CSK referensgrupp.
KLG hade en uppstarts workshop i
februari och under mars och april
har 10 workshops genomförts i alla
förvaltningsledningar, nätverk och
CSK. Fortsatt planering för
chefsforum i maj samt fler
worskhops kring medarbetarpolitiker och kundperspektivet
planeras.

X

Ta fram utbildningar kring förändringsledning för alla
chefsnivåer (HR-dir)

Planeras som en aktivitet i steg 2
organisationskulturarbetet.

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Definiera framtidens stöd och service - utifrån beskrivningen av
första linjens chefsuppdrag och ekonomiska förutsättningar,
identifiera, utveckla och beskriva formerna för leverans av det

Ett arbete som har att samordnas i
förvaltningsledningen.

X
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HR har utifrån HR-perspektivet
börjat titta på HR-avdelningens roll
framåt, vilka uppdrag har vi och
vilken kompetens behövs i
framtiden när vi tittar på RG.s
utmaningar med demografi och
kompetensförsörjning. Även hur vi
jobbar i processerna – ledarskap
(stöd till att få så bra chefer som
möjligt, medarbetare (hur har vi
medarbetare som är friska och
engagerade och motiverade att
göra sina uppdrag). Vidare
aktualiseras frågan i o m införandet
av beslutsstödsystem.

Kvalitet i den egna förvaltningen
Aktivt bidra till Region Gotlands gemensamma arbete med att
stärka organisationskultur och hållbart ledarskap (FC, samtl AC)

FLG har bl a deltagit i en Workshop
kring organisationskulter med
”kulturkonsulenter” från Lyhra.

X

Lyfta fram förvaltningens olika befattningar inom ramen för
regionens arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket (FC)

Påbörjat som en del av
varumärkesarbetet men även inom
ramen för återkommande
emottagande av PRAO elever åk 8.

X

Avser mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning

Fortsätta lönebildningsarbetet med jämställdhet och brist för
konkurrenskraftiga löner (HR-dir)

Pågår. Lönekartläggningar
genomförs årligen efter varje
löneöversyn och samtidigt görs
även en sammanställning av hela
regionens yrkande på lönebudget
för bristyrkessatsningar och
jämställdhet. Detta lyfts sedan till
budgetberedningen.

X

Pågår. Utbildningar har genomförts
Genomföra löneutbildningar för alla chefer i syfte att öka
för chefer inom två förvaltningar.
kunskap kring att sätta lön samt regionens lönekriterier (HR-dir) Utbildningarna i övriga förvaltningar
kommer att genomföras under året.

X

Kvalitet i den egna förvaltningen
Medarbetarkontrakt framtaget och
Ta fram gemensam definition av strategroller i förvaltningen (FC
ett återkommande forum för
och AC k&d)
strateger i RSF etablerat 2 ggr/år.

X

Ärenden
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Avser mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetare att bibehålla god hälsa
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning

Samordna aktiviteter kring arbetsmiljö och hälsa för sänkta
sjuktal och friskare medarbetare, fortsatt arbete för att nå mål
4,5% år 2020 (HR-dir)

Ett antal aktiviteter pågår för att få
ned sjuktalen och friskare
medarbetare.
En arbetsmiljöpolicy är under
framtagande. Aktiviteter kring
hållbara ledare utifrån OSA-

X
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kartläggningen pågår.
Företagshälsovårdsutbudet ses över
och utvecklas. En stor satsning på
det svåra samtalet har genomförts
med stor delaktighet bland chefer
och nyckelpersoner.

Kvalitet i den egna förvaltningen
Ta fram och genomföra aktiviteter för att förbättra balans
mellan uppdrag och resurser (FC, samtl AC)

Ännu ej påbörjat.

X

Avser mål 31: Regionens tillgångar ska vårdas
Aktivitet

Kommentar status i delår 1

Status
Ej
påbörjad

Påbörjad

Koncernstyrning

X

Implementera riktlinjer för investeringsprocessen (EK-dir)

Klart utifrån särskilda aktiviteter.
Information har skett för tkf:s
projektavdelning, i
ekonomichefsnätverket samt i KLG.

X

Införa kategoristyrning av upphandling (EK-dir)

Arbete pågår

X

Ärenden

RS 2019/5 Datum 2019-04-17

Ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven
anskaffning, förvaltning, avyttring (RU-dir)

Processen för det här uppdraget
behöver få utrymme, förtydligas
och förankras hos berörda
nämnder, FC, m.fl. I nuläget är
bedömningen att nödvändig
samsyn saknas, för att kunna lyfta
uppdraget till strategisk nivå.
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1. Sammanfattande kommentarer om
måluppfyllelsen
Prognosen för helåret 2019 visar ett negativt resultat på 18,2 miljoner kronor. Nämndens
strävan är att samtliga avdelningar skall uppnå minst ett balanserat resultat. Då prognosen
för verksamheternas samlade resultat för året visar på ett negativt resultat behöver åtgärder
vidtas för att uppnå ett balanserat resultat. Att som en första åtgärd införa resultatkrav,
bedöms underskottet reduceras till sex miljoner kronor. Resultatkravet innebär att utpekade
avdelningar ska förbättra resultaten utifrån verksamheternas inlämnade prognoser. Nedan
tabell visar det resultatkrav som införs per avdelning.
Delår 1
Avdelning

Lämnad

Förändring

Justerad

prognos

mnkr

prognos

Förskolan

-2,3

3,3

1,0

Grundskolan

-3,9

5,4

1,5

Kvalitet och
utveckling

0,0

1,0

1,0

Ledningsstöd

8,2

1,0

9,2

Särskolan

0,0

1,5

1,5

Summa

2,0

12,2

14,2

Justerad prognos avser resultatkrav tillika ny årsprognos per
avdelning

Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett underskott på
24,4 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal
barn och elever är lägre i förhållande till verkligt antal barn. Sammanlagt för alla skolformer
och huvudmän saknas budget för 389 barn och elever.
Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli tre stycken
under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut

Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive
fritidshemmen och särskola samt framför allt psykologer inom barn- och elevhälsan, är
fortsatt stora.
Sjuktalet för medarbetare har ökat med 0,08 enheter i förhållande till motsvarande period
2018 för hela barn- och utbildningsnämndens ansvarområde. De största förändringarna
finns inom barn- och elevhälsan (BEH) och inom kulturskolan som båda har minskat sina
sjuktal.
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2. Väsentliga och kritiska händelser
2.1 Förskola
2.1.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro och vikarieanskaffning har stor påverkan på ekonomin. Svårigheten att få
vikarier ger ökad sjuknärvaro på grund av att många är arbetar trots att de är sjuka eller att
de återgår i arbete för tidigt efter sjukdom vilket leder till att de blir snabbare sjuka igen.
Förskolechefer på enheter med lågt antal utbildade pedagoger ger bilden av att det finns
mer upplevd stress över uppdraget och att sjukfrånvaron är högre. De förskoleenheter som
har överanställningar och fast anställd vikarie har lägre sjukfrånvaro skapar mindre stress
att veta att någon redan finns där för att täcka upp vid sjukdom. Där upplever inte
medarbetarna att deras frånvaro belastar kollegorna och de stannar därav ofta hemma en
dag längre, vilket leder till att de i lägre utsträckning för smitta vidare och får färre återfall i
sjukdom själva.
2.1.3 Storlek på enheter och lokalernas utformning

Förskoleenheternas storlek och lokalernas utformning ger stora skillnader i ekonomiska
förutsättningar mellan verksamheterna. Sanda är ett exempel på en förskola där lokalernas
utformning får stor ekonomisk påverkan. Avdelningarna är fördelade i olika byggnader,
vilket delvis ger samma problematik och kostnader som enavdelningsförskolor. Ett annat
exempel är Eskelhems förskola som har bra lokaler att ta emot barnen i men ingången och
hallutrymmet är inte dimensionerat för fler barn än 27 på två avdelningar, och möjligheten
att anpassa lokalerna är minimal.
Små förskolor som har svårt att utöka antalet barn försöker hålla nere sina kostnader för att
kompensera ekonomin. Exempelvis genom att inte skaffa vikarier när det behövs. Dessa
små enheter är ofta utformade så att det befintliga antalet medarbetare inte går att minska
på grund av lokalernas utformning (se ovanstående).
2.1.4 Personalkostnader

Andel utbildade pedagoger kontra outbildade ger ekonomiska skillnader mellan
verksamheterna utifrån rekryteringsmöjligheter. De förskolor med lägre antal utbildade
pedagoger har lättare att få budget i balans då lönekostnaderna blir betydligt lägre.
Förskolorna har i grunden en tanke att bemanna avdelningarna med två förskollärare och
en barnskötare, ekonomiskt ger det stora påfrestningar på budgeten.
Medarbetare som är under rehabilitering och arbetsträning kan inte räknas in som
arbetskraft i det dagliga arbetet men de bär lönekostnad för verksamheten.

Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

Anställa eller minska ned, vad innebär det för kösituationen som helhet i kommunen?
Snabba förändringar i antalet barn, exempelvis när de byter till annan kommunal eller
fristående förskola, gör att det är svårt att på kort tid anpassa antalet medarbetare på
enheterna. Några förskolor har högre andel barn per årsarbetare under den delen av året då
de tillfälligt tar emot de barn som inte fått plats på sitt förstahandsval. Förskolorna på Terra
Nova är ett exempel som under årets första del ofta tar emot barn som inte får plats i
Roma förskoleområde (FO) och Eskelhem/Västerhejde FO. Sedan har de färre barn per
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årsarbetare under senare delen av året. Utifrån arbetsrättsliga regler blir det i denna
situation svårt att vara tillräckligt flexibel gällande bemanning.
Ökande behov av öppethållandetider är också en faktor som får stor betydelse för
bemanningen. Då det ur ett medborgarperspektiv behövs allt större tillgänglighet till
förskola i tid såväl tidig morgon som på sen eftermiddag/kväll blir behovet av
personaltimmar större trots att andelen barn inte ökar. Behovet av tillgänglighet över dagen
gör det svårt att öka andelen barn per årsarbetare.
2.1.5 Ersättning

Förskolorna i närområdena till Visby förlorar intäkter på grund av att många av
ettåringarna inte får plats och därav utplaceras på andra verksamheter. När de vid en senare
tidpunkt får plats på sitt förstahandsval (de som kommer från utplacering går före i rak kö)
kommer de in med en lägre barnpeng utifrån att de då blivit äldre.
2.1.6 Planerade åtgärder för att säkerställa årets resultat








Minskade lönekostnader genom att:
o Inte ersätta naturliga avgångar såsom pensionsavgång
o Få bort övertalighet
o Minska andelen förskollärare, barnskötare och resurser
o Vid minskad tjänstgöringsgrad, inte tillsätta för att täcka upp
o Stänga avdelningar och förtäta på befintliga avdelningar minskar
anställningsbehovet
Överintag av barn under våren
Neddragning av inköp av material
Vänta med underhåll av inventarier och renovering
Vänta med inköp av arbetskläder

2.1.3 Möjliga åtgärder för balanserad budget
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Minst tre avdelningar per förskoleenhet
5,2 barn per årsarbetare, en åtgärd som kräver planering för att förtäta förskolorna
och skapa god pedagogisk verksamhet. Det här kan ge fler förskollärare per
förskola och avdelning samt säkerställa kompetensförsörjning på förskolorna.
Fast anställda vikarier
Ekonomistöd i form av månatliga avstämningar med ekonom som har kunskap
kring ekonomiska förutsättningar för just förskola. Det är också av vikt att få träffa
samma ekonom varje gång för att skapa förståelse, samband och kvalitetssäkring av
uppgifter
Möjlighet att kunna skilja på kostnader i budgeten. Exempelvis att kunna följa
kostnader för fast personal separat från vikariekostnader

2.2 Grundskola
2.2.1 Visby växer – Alléskolan

Visby växer och därmed antalet barn och elever som måste beredas plats i förskolor och
skolor. Visbyområdet bedöms öka med cirka 500 nya familjer till år 2025. Enligt en
5 (15)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2019:1

skattning som gjorts behövs cirka 20 nya klassrum inom en femårsperiod. Alléskolan är
med sitt läge i en expansiv del av staden helt nödvändig att behålla. Skolan har i sitt
nuvarande skick föreläggande gällande ljudmiljö orsakade av ventilationsanläggningarna
och placeringen av dessa. Skolan har heller inte plats för samtliga elever som beräknas
tillhöra upptagningsområdet inom något år. Barn- och utbildningsnämnden har därför
beslutat att begära investeringsmedel av regionfullmäktige, inom planperioden 2020–2023,
med 72 miljoner kronor för en renovering av befintlig skola samt nybyggnation av en
paviljong på befintlig tomt Visby Pjäsen 14 (Alléskolan). Nämnden äskar samtidigt
tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 5,7 miljoner kronor per år.
2.2.2 Bygget av Polhemskolan fortskrider enligt plan

Nya Polhemskolan beräknas få 60–70 elever i årskurs F-4 till starten i augusti 2019.
Intresset för att söka till skolan har varit stort. Uppbyggnad av en helt ny skola medför
stora kostnader i form av inventarier, läromedel, skolbibliotek, lekutrustning, säkerhet på
gården etc. Skolans samarbete med Uppsala universitet, SWEDESD innebär medför också
en kostnad. Skolan kommer därav inte att kunna bära sina egna kostnader under sitt första
år. Trots detta är prognosen att de tilldelade medel som avsatts för etablering av
Polhemskolan ska räcka.
2.2.3 Riktade statsbidrag är osäkra

I februari fick huvudmannen beslut från Skolverket att grundskolan inte beviljas statsbidrag
för läxhjälp. Motiveringen är att statsbidraget är översökt och att grundskolan på Gotland
inte kan prioriteras då Gotland gör relativt sett goda resultat. Statsbidraget var redan
intecknat i tjänster sedan föregående år och det tar tid att göra en anpassning till nya
förutsättningar. Intäkterna minskar därmed 2,5 miljoner kronor.
2.2.4 Regeringen har fattat beslut om en ny form för statsbidrag till
grundskolan

Sammanlagt kommer sex miljarder kronor att utbetalas till kommunerna under en
treårsperiod, åren 2018–2020. Den nya formen ska ersätta nuvarande system med riktade
statsbidrag och kravet är att kommunen beskriver hur medel ska användas för att elever i
ökad omfattning ska uppnå behörighet till gymnasiet. I förordningen betonas att
kommunerna inte samtidigt får göra besparingar. Här finns en uppenbar risk att
huvudmannen får krav på återbetalning. I vilken storleksordning är svårt att uppskatta i
dagsläget.
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2.2.5 Handlingsplan för digitalisering är under framtagande

En handlingsplan för digitalisering är under framtagande inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Då utveckling inom området sker i mycket snabb takt är tanken att
handlingsplanen ska vara en ledstång i arbetet, samtidigt som att den behöver kunna
revideras i takt med att nya rön och kunskaper kommer fram. Frågan om digitaliseringen
och dess påverkan på samhälle och individ är en regionövergripande fråga och samverkan
mellan de olika förvaltningarna kommer därför ske inom ramen för den gemensamma ITstrategin. Genomförandet av handlingsplanen innebär kostnader för grundskolan i form av
tid för kompetensutveckling och initiala kostnader för omställning till digitala verktyg och
läromedel.
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2.2.6 Översyn, förstärkning och fördelning av ledningsstöd

Under en följd av år har skolledares ansträngda arbetssituation uppmärksammats i
medarbetarenkäter och stressmätningar. För att underlätta för rektor och förskolechef att
vara pedagogisk ledare inrättade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen under 2018
intendenter för att avlasta skolledarna med de administrativa arbetsuppgifterna. Under 2019
fortsätter arbetet med att jämna ut de skillnader som finns mellan skolledares tillgång till
administrativt stöd. För att komma ner i nyckeltal på 30 medarbetare per rektor (inkluderat
biträdande rektorer och intendenter) så krävs en utökning av ledningsstödet. Beräknad
kostnad för detta är två miljoner kronor under 2019.
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland gjort och under
mars överlämnat en rapport kring barn- och utbildningsnämndens styrning av den
kommunala grundskolan och huruvida det ges rimliga förutsättningar för rektorerna att
utöva sitt pedagogiska ledarskap. Ovanstående översyn står med som en rekommendation
till nämnden.
2.2.7 Åtgärder för att hantera de ökade barn- och elevvolymerna

Nämndens strategi för att hantera det stora ekonomiska underskottet, orsakat av utebliven
kompensation för ökade barn- och elevvolymer, är att vidta åtgärder som så långt möjligt
inte ger negativa konsekvenser för barn och elever och samtidigt inte heller äventyrar den
långsiktiga utvecklingen av kvalitetsarbetet. Åtgärder som vidtas är att utnyttja nämndens
buffert och besluta om resultatkrav för verksamheterna.
2.2.8 Möjliga åtgärder för att åstadkomma ett bokslut i balans

Åtgärdsförslagen nedan är inte planerade men kommer att utgöra ett underlag för fortsatt
dialog med rektorer och fackliga representanter i samverkansgruppen. Efter djupare analys
av prognostiserat resultat måste beslut om åtgärder fattas under våren för att hinna få
önskad helårseffekt.
 Stoppa planerade men inte beslutade insatser som medför kostnader. Exempelvis
pausa kompetensutvecklingsinsatser, stoppa planerad förstärkning av barn- och
elevhälsan, pausa införandet av en resursskola, avsluta samarbetet med
SWEDESD/Uppsala universitet, inte införa lektorstjänst i grundskolan, inte
förstärka ledningsstödet för skolledare och avveckla intendenter.
 Stänga verksamheter som inte är lagstadgade inom avdelningen. Till exempel
Lotsen – den centrala mottagningsenheten för nyanlända elever
 Införa vikariestopp
 Besluta om avkastningskrav

2.3 Barn och elevhälsan
2.3.1 Budgetavvikelse

Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

Budgetfördelningen mot särskolan avseende kompensation för de insatser som görs
gällande skolsköterskeresurs och skolläkarresurs är idag inte justerade. Arbete pågår att reda
ut budgetförhållandet och hur barn och elevhälsan ska kompenseras för utförda insatser.
2.3.2 Resultatpåverkan

En budget i balans förväntas för innevarande år. Dock finns en viss osäkerhet utifrån vad
lösningen blir gällande skolsköterske- och skolläkarresurs mot särskolan. Det saknas också
till viss del korrekta uppgifter gällande intäkt från gymnasieskolan gällande de insatser barnoch elevhälsan gör där.
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2.4 Särskolan
2.4.1 Elevantal

Från höstterminen 2019 har särskolans linje ingen förskoleverksamhet. Trots att det inte
längre bedrivs förskoleklassverksamhet kommer elevantalet från höstterminen 2019 att öka
med 6,3 procent.
2.4.2 Osäkerhet kring assistans

En mer restriktiv bedömning av rätten till assistans har börjat ge utslag som påverkar
särskolan. Särskoleelever som tidigare fått personlig assistans under skoltid har nu börjat få
avslag, vilket innebär att skolan i högre grad måste tillgodose elevassistans.

2.5 Kulturskolan
2.5.1 Budgetavvikelser

En avvikelse under budgetprocessen ledde till att en post på 500 000 kronor budgeterades
dubbelt. Denna felbudgetering korrigeras i årets utfall genom att verksamheten drivs med
en personalkostnad om 480 000 kronor lägre än budget.
Inför 2019 uppskattades att projektmedel på 800 000 kronor skulle kunna föras över från
2018 till årets budget. Dock blev den slutliga överföringen av dessa projekt efter justeringar
lägre, 587 000 kronor. Utifrån detta behöver verksamheten under året minska sina
kostnader jämfört budget med drygt 200 000 kronor. Det sker genom att ta bort
tidsbegränsade utökningar av tjänster för projekt samt att om detta blir otillräckligt göra
besparingar gällande materialbudgeten i motsvarande grad.
2.5.2 Konsekvenser av budgetavvikelser

- Projekt i förskolor stoppas eller minskas från höstterminen 2019.
- Inköp av instrument senareläggas till 2020, vilket betyder att kulturskolan under
höstterminen 2019 inte kan hyra ut instrument till elever i samma utsträckning som
tidigare, och/eller att kulturskolan får begränsa satsningen på El Sistema.

3. Resultat för perioden - årsprognos
Årets budgetram uppgår till 1,2 miljarder kronor. Anslaget har ökat med 43,4 miljoner
kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 3,8 procent.
Ramberäkning 2019 per nämnd/förvaltning
Enligt beslut i regionfullmäktige 2018-06-18, RS 2018-09-20, RS 2018-10-25
IB 2018
Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

Justering, avser löner jämställdhet och bristyrken
Justerad budget 2018

-1 142 382
-696
-1 143 078

Enligt plan, omfördelning av spar mellan BUN och GVN, RS § 132 år 2017

-1 000

Besparing enligt plan, RF § 87 år 2017

15 000

Besparing, del av 7,5 mnkr, RF § 97 2018
Resursfördelningsmodell, fler barn och elever
Externa avtal

1 744
-30 487
-3 063
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Interna priser, RSF

-384

Personalkostnadskompensation

-24 220

Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper

9 380

Ramtillskott, resursfördelningsmodell, fler barn och elever

-10 000

Internräntesänkning

375

Budgetram 2019

-1 185 733

3.1 Periodens resultat
Prognosen för helåret 2019 visar ett negativt resultat på 18,2 miljoner kronor. Nämndens
strävan är att samtliga avdelningar skall uppnå minst ett balanserat resultat. Då prognosen
för verksamheternas samlade resultat för året visar på ett negativt resultat behöver åtgärder
vidtas för att uppnå ett balanserat resultat. Att som en första åtgärd införa resultatkrav,
bedöms underskottet reduceras till sex miljoner kronor. Resultatkravet innebär att utpekade
avdelningar ska förbättra resultaten utifrån verksamheternas inlämnade prognoser. Nedan
tabell visar det resultatkrav som införs per avdelning.
Delår 1
Avdelning

Lämnad

Förändring

Justerad

prognos

mnkr

prognos

Förskolan

-2,3

3,3

1,0

Grundskolan

-3,9

5,4

1,5

Kvalité och
utveckling

0,0

1,0

1,0

Ledningsstöd

8,2

1,0

9,2

Särskolan

0,0

1,5

1,5

Summa

2,0

12,2

14,2

Justerad prognos avser resultatkrav tillika ny årsprognos per
avdelning

Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett underskott på
24,4 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal
barn och elever är lägre i förhållande till verkligt antal barn. Sammanlagt för alla skolformer
och huvudmän saknas budget för 389 barn och elever.
Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli tre stycken
under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

Resultatrapport per den 31 mars 2019
Budget

Utfall

Intäkter

-34 517

-40 997

6 480

7 300

7 300

-146 283

-143 786

-2 497

-407

-407

Flödesbidrag, rörliga

Resultat

Prognos

Just,
prognos

Resultaträkning

Flödesbidrag fasta

-18 846

-19 676

830

0

0

Personalkostnader

206 803

203 707

3 096

-9 819

-4 140

Lokalkostnader

35 168

34 237

931

1 500

2 000

Övriga kostnader

53 737

50 089

3 648

5 500

11 500
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144 797

143 786

1 011

-5 573

-5 573

Flödesbidrag fasta

20 309

19 676

633

0

0

Enskild verksamhet

35 244

39 930

-4 686

-16 700

-16 700

296 412 286 966

9 446

-18 199

-6 020

Summa

Exklusive kommunbidrag, inklusive statsbidrag för asyl
Justerad prognos, inkluderar resultatkrav med åtgärder för att reducera underskottet.

Resultatrapport per den 31 mars 2018
Resultaträkning

Budget

Utfall

Intäkter

-33 313

-39 060

5 747

Flödesbidrag, rörliga

Resultat

Bokslut
14 284

-138 802

-140 767

1 964

8 777

Flödesbidrag fasta

-16 822

-20 032

3 210

16 885

Personalkostnader

196 523

195 117

1 406

-14 657

37 531

36 607

924

781

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Flödesbidrag rörliga
Flödesbidrag fasta
Enskild verksamhet
Summa

52 372

48 966

3 406

665

138 813

140 781

-1 968

-8 879

20 112

20 032

80

-3 734

29 544

38 008

-8 464

-40 944

285 957 279 651

6 306

-26 822

Exklusive kommunbidrag

Tabellerna visar periodens omslutning, januari-mars, för åren 2019 och 2018.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 7,3 miljoner kronor och motsvarar 2,6 procent.
I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från 6,3 miljoner kronor till 9,4 miljoner
kronor vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 3,1 miljoner kronor.

3.2 Jämförelse mellan resultatrapport år 2019 och år 2018
Intäkter

Intäkterna för 2019 är 1,9 miljoner kronor högre i jämförelse med 2018, nettoökningen
förklaras bland annat av ökning i barnomsorgsavgifter samt att statsbidrag för speciallärare
har gått på för perioden. Prognosen för året pekar mot ett positivt resultat på 7,3 miljoner
kronor.

Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för barn och elever i de olika skolformerna,
ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till respektive
förskolechef och rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på verksamheten. Förskolechef och
rektor har en nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som inkommer skall täcka den totala
egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss
administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg.
De fasta bidragen avser modersmålsundervisning och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är belopp utöver
grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver extra stöd på grund av exempelvis fysiska
funktionsnedsättningar.
Utfallet för det rörliga bidraget år 2019 är tre miljoner kronor högre än 2018. I jämförelse
mellan verksamheterna är det år 2018 fler elever i förskoleklass, fritids och skola samtidigt
som det är en minskning i förskola. Intäkterna för de fasta flödena för året är i jämförelse
med föregående år något lägre.
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3.3 Personalkostnader
Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2019, i jämförelse med år 2018, ökat
med 8,6 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 6,3 miljoner
kronor avser löneökningar för 2018. Nettoökningen på 2,3 miljoner kronor ligger på
grundskolan och barn- och elevhälsan. Prognosen för året pekar mot ett underskott på 9,8
miljoner kronor. I utfallet ligger även till viss del obudgeterade lönekostnader för projekt.
Att prognosen för året visar på en negativ avvikelse har delvis sin förklaring i att
personalkostnaden som finansieras med hjälp av statsbidrag och andra externa projekt och
bidragsfinansierade insatser inte är budgeterade, tillika är inte intäkterna budgeterade vilket
medför att intäkterna för året kommer att redovisa ett överskott och personalkostnaden ett
underskott men sammantaget blir resultatet noll (balans) eller sannolikt ett överskott.

3.4 Lokalkostnader
För periodens utfall är lokalkostnaderna 2,4 miljoner kronor lägre i en jämförelse med år
2018. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i ändrade
redovisningsprinciper för lokalkostnaderna på grund av komponentredovisning där
nämndens ram för lokalkostnader minskades med 9,4 miljoner kronor. Prognosen för året
beräknas bli 1,5 miljoner kronor
3.5 Övriga kostnader
Utfallet för perioden är 1,1 miljoner kronor högre i jämförelse med föregående år. En
ökning kan ses i kostnaden för skolmåltider samt så ligger hela kostnaden på för köp av
kundtjänst avseende skolskjutsfrågor på för perioden i år. I övrigt kan inget extraordinärt
ses för perioden. Prognosen för året är positiv på 5,5 miljoner kronor det som väger upp
resultatet är nämndens buffert. De rörliga och fasta flödesbidragen som går ut som en
kostnad per barn och elev till rektor och förskolechef matchar i huvudsak den intäkt som
inkommer, se avsnitt intäkter rörliga och fasta flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de
rörliga flödena blir 5,6 miljoner kronor och för de fasta balans.
3.6 Enskild verksamhet
Utfallet för perioden är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet är 1,9
miljoner kronor högre och förklaras av fler utbetalningar för elever i fristående förskola
och fritidsverksamhet. Prognosen för året är negativ på 16,7 miljoner kronor.
Barn och elevvolymer
Kommunal-

Budget,
tkr

huvudman
Förskola

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

231 520

230 552

968

2 240

2 221

-19

Fritidshem

76 021

75 789

232

2 468

2 446

Förskoleklass

24 649

25 185

-536

561

567

246 999

253 236

-6 237

4 807

4 856

579 189

584 762

-5 573

10 076

Grundskola
Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

Prognos,
tkr

Summa
not 1

not 1

Bokslut
tkr
2018

Bokslut
vol.
2018

-3 687

2 214

-22

812

2 317

6

-809

554

10 090

49
14

-1 968
-5 652

4 820
9 905

Prognos
volym

Differens
volym

Exkluderar särskild undervisningsgrupp

Friståendehuvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Bokslut
tkr
2018

Bokslut
vol.
2018

Förskola

62 033

71 943

-9 910

454

560

106

-3 978

530

Ped. Oms

1 280

1 079

201

15

13

-2

-189

19

11 (15)

Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2019:1

Fritidshem

8 578

12 527

-3 949

194

366

172

-8 092

341

Förskoleklass

5 072

5 577

-505

68

75

7

-1 158

66

61 329

65 973

-4 644

615

707

Summa

138 292

157 099

-18 807

1 346

1 721

92
375

-22 422
-35 839

681
1 637

Totalt

717 481

741 861

-24 380

11 422

11 811

389

-41 491

11 542

Grundskola

Prognosen för barn och elevvolymer pekar på ett underskott på 24,4 miljoner kronor och
avser 389 fler barn och elever.
Vid budgetarbetet läggs, i huvudsak, full budgettäckning för barn och elever i den interna
resursfördelningen vilket medför att vid obalans (fler barn och elever) i den totala volymen
blir det budgettekniskt en underbudgetering på budgetposterna vid fristående huvudman,
vilket medför att avvikelsen blir som störst vid fristående huvudman.
Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad genom att
periodens verkliga utfall för barn och elevtal ligger kvar under våren och sommaren, med en uppräkning för
nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med september ligger rektors estimat som prognos och
påräknas den totala prognosen.
Prognosen för den fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot skiljer sig
beräkningen åt för hösten, genom att barn och elevkullar flyttas utifrån ålder, en elev i årskurs nio på våren
ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass för hösten. Samma mönster är för förskolan
där hänsyn tas till utgående sexåringar samt inkommande ett-åringar.
Prognos ersättningar från Migrationsverket
Kategori

Not

Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket
Medfinansiering, ungdomsverksamheten

Resultat,
tkr
9 744
-2 412
3 272
-840

Medfinansiering Lotsen

-1 760

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-8 000

Summa
Not

4

Inkomna ersättningar på ekonomichefens ansvar

Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

Prognosen för ersättningarna från Migrationsverket pekar mot ett balanserat nettoresultat.
De prognostiserade intäkterna för året är 13 miljoner kronor för att jämföras med år 2017
då inkomna ersättningar blev 15,9 miljoner kronor.

3.7 Investeringar
Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser perioden
januari-mars med årsprognos.
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Budget

Investeringspott

Utfall Resultat Prognos Resultat
2019
helåret

Prognos
2020

6 000

559

5 441

6 000

0

-

10 000

-

-

-

-

-

Lokalinvesteringar
Polhemskolan
Nya förskoleplatser
Summa lokaler, original - fastställt
Polhemskolan
Södervärnskolan
Kompletteringsbudget
Polhemskolan
Överflyttat till TKN
Summa lokaler, justerat

2 000

-10

2 010

2 000

0

12 000

-10

2 010

2 000

0

3 486

15

3 471

3 486

0

-

836

0

836

836

0

4 322

15

4 307

4 322

0

-10 000

-

-

-

-

-10 000

0

0

0

0

6 322

5

6 317

6 322

0

-

5 400

395

5 005

5 400

0

-

-

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
IT-administration
Summa IT investeringar
Summa BUN, justerat totalt

700

40

660

700

0

6 100

435

5 665

6 100

0

18 422

999

17 423

18 422

0

Investeringspotten på sex miljoner kronor är uppdelad på fyra miljoner kronor för
återanskaffning och lärverktyg - avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön
exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera. De återstående två miljoner kronorna
är bygginvesteringar inom kategorin verksamhetsanpassningar för grundskolan.
Investeringspotten beräknas åtgå för 2019.

Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, ska ligga på anläggningen (fastigheten). Ett sådant
exempel är de tio miljoner kronorna som enligt plan för Polhemskolan har legat på barnoch utbildningsnämnden men har under årets första månaderna flyttats över till tekniska
nämnden. Delar av kompletteringsbudgeten kommer att överföras till tekniska nämnden - i
sin helhet överflyttas investeringsmedel för Södervärnskolan samt en viss del av
investeringsbudgeten för Polhemskolan överflyttas.
Nya förskoleplatser löper på enligt plan och avser alla verksamhetsanpassningar, för att
skapa förbättring av verksamhetsförutsättningarna och i viss mån även fler förskoleplatser.
Det gäller exempelvis ombyggnation av entréer, kök toaletter, utemiljöer med mera och
innefattar också möjligheten att ta mot fler förskolebarn. Ett sådant exempel är förskolan
Persgränd där anpassningar görs för en utelekplats i form av trädäck över klippa samt
solskydd (segelduk).
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Alla IT-investeringar som en samlad post avser lärplattor för barn, elever och lärare inom
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, det som är aktuellt för året är att alla
elever i årskurs fyra och sju får lärplattor. Alla förskolor och fritidshem får en lärplatta eller
motsvarande belopp till annan digital utrustning. IT- administration är idag koncentrerat till
kringkostnader kopplat till upphandlingen och införandet av nytt skoladministrativt system.

4. Analys av personalstatistik och
personalkostnader
4.1 Personalvolymer
Antal tillsvidareanställda och antalet tidsbegränsat anställda

Tillsvidare
Viss tid
Totalt

2017 02 28

2018 02 28

2019 02 28

Förändring
från 2018
18
23
41

1 436
288
1 724

1 466
297
1 763

1 484
320
1 804

2018 02 28

2019 02 28

Förändring
från 2018

1 415,00
280,00
1 695,00

1 433,00
303,00
1 736,00

18,00
23,00
41,00

Antal årsarbetare
2017 02 28
(korrigerat
2018)

Tillsvidare
Viss tid
Totalt

1 381,82
(Saknas)

Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

4.2 Personalkostnader
Personalkostnadsutvecklingen följer ökningen av antalet anställda och övriga
personalkostnadsökningar. Den största ökningen av antalet anställda har skett inom
grundskolan, främst beroende av det ökade behovet av förstärkt stöd i form av
elevassistenter, samt en ökning av ”alternativa kompetenser” som socialpedagoger och
lärarassistenter. Noteras att de kategorierna till största delen är finansieras via statsbidrag.
4.3 Kompetensförsörjning
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive
fritidshemmen, och särskola samt framförallt för psykologer inom barn-och elevhälsan, är
fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande lönenivå vid
nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett brett
kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter. Bland annat fortsätter det nära
samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland, där en ny satsning på så kallade
aspirantanställningar för nya studerande inom grundlärarprogrammet ska prövas från
höstterminen 2019. Samarbetet runt platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
fortsätter också som en viktig del för att locka lärarstudenter att stanna inom den
kommunala skolan efter avslutad utbildning. Satsningarna på ”alternativa kompetenser”
fortsätter också. Det handlar framförallt om socialpedagoger och lärarassistenter inom
grundskolan, i syfte att bidra till att lärare kan koncentrera sig på sitt kärnuppdrag.
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4.4 Sjuktal
2017 02 28

2018 02 28

2019 02
28

Förändring
från 2018

(korrigerat
2018)

BUN
Förskola
Grundskola
Särskola
Kulturskolan
Barn- och
elevhälsan

8,16%
9,41%
7,29%
7,07%
4,42%
6,91%

8,36%
8,97%
7,82%
6,26%
9,13%
12,58%

8,44%
9,33%
7,93%
6,67%
1,09%
6,43%

0,08
0,36
0,11
0,41
-8,04
-6,15

UAF

7,70%

7,85%

8,04%

0,19

4.5 Kommentar till sjuktal
Sjuktalet har ökat med 0,08 enheter i förhållande till motsvarande period 2018 för hela
BUN:s ansvarområde. De största förändringarna finns inom barn- och elevhälsan och
inom kulturskolan, som båda minskat sina sjuktal då långtidssjukskrivna medarbetare
återgått i arbete.
Bilagor:

-

Volymer prognos för BUN 1903

-

BUN sammanställning per rektorsområde delår 1 2019

Ärendenr BUN 2019/5 Datum 2019-04-12

Anders Jolby, utbildningsdirektör

Stefan Nypelius (C), ordförande,
Barn- och utbildningsnämnden
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Flöden 2019
Kommunal verksamhet
Antal barn/elever - faktiskt utfall tom mars, estimat apr-dec
Estimat (sep-dec)
april
maj
juni
juli
augusti septembeoktober novemberdecemberSumma Årssnitt
Budget januari februari mars
Förskola 1-2,5
561
357
421
452
470
500
510
510
510
606
606
606
606
6 154
513
Förskola 2,5-5
1 679
1 784
1 791
1 788
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 535
1 535
1 535
1 535
20 503
1 709
Ped oms
0
Fritidshem
2 468
2 359
2 354
2 331
2 320
2 420
2 400
2 400
2 400
2 592
2 592
2 592
2 592
29 352
2 446
F-klass
561
571
572
574
572
572
572
572
572
556
556
556
556
6 801
567
Grundskola 1-3
1 704
1 728
1 728
1 727
1 728
1 728
1 728
1 728
1 728
1 722
1 722
1 722
1 722
20 711
1 726
Grundskola 4-6
1 606
1 618
1 618
1 617
1 618
1 618
1 618
1 618
1 618
1 651
1 651
1 651
1 651
19 547
1 629
Grundskola 7-9
1 497
1 499
1 500
1 506
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 502
1 502
1 502
1 502
18 013
1 501
DELSUMMA

10 076

9 916

9 984

9 995

10 008

10 138

10 128

10 128

10 128

10 164

10 164

10 164

10 164

121 081

10 090

exkl särskola och särskild undervisningsgrupp

Enskild verksamhet
Antal barn/elever - faktiskt utfall tom mars, prognos apr-dec
Förskola 1-2,5
Förskola 2,5-5
Ped oms 1-5
Ped oms 6-12
Fritidshem
F-klass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9
DELSUMMA
TOTAL SUMMA

Budget januari februari mars
april
maj
juni
juli
134
128
137
143
155
160
160
320
422
422
426
422
422
422
15
15
15
16
15
15
15

166
385
10

augusti septembeoktober novemberdecemberSumma Årssnitt
166
166
166
166
166
1 879
157
385
385
385
385
385
4 846
404
10
10
10
10
10
151
13
0
0
360
360
360
360
360
4 394
366
72
72
72
72
72
894
75
240
240
240
240
240
2 930
244
229
229
229
229
229
2 620
218
229
229
229
229
229
2 938
245

194
68
206
187
222

376
77
245
205
263

376
77
249
208
260

372
77
249
209
261

370
77
249
208
260

370
77
249
208
260

370
77
249
208
260

360
72
240
229
229

1 346

1 731

1 744

1 753

1 756

1 761

1 761

1 691

1 691

1 691

1 691

1 691

1 691

20 652

1 721

11 479

11 647

11 728

11 748

11 764

11 899

11 889

11 819

11 819

11 855

11 855

11 855

11 855

141 733

11 811

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen, BUN

UPPFÖLJNING 2019

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Årsresultat och prognoser 2019 BUN, mkr

FÖRVALTNINGSSTAB
POLITISK LEDNING (S Nypelius)
UTBILDNINGSDIREKTÖR (A Jolby)

Verksamheternas prognos

Delår 1
2019

Bokslut
2018

10 309

15 192

50

161

4,5%

2 454

13,1%

Bokslut
26 706

Resursfördelning, interna

-5 585

-12 611

Resursfördelning, externa

-16 744

-40 917

Prognos, totalt

-18 199

-26 822

Delår 1
2019

Bokslut Av-vikelse i
2018
%
5 977

Av-vikelse i
%

2 100

Delår 1
4 130

GRUNDSKOLA
CHEF GRUNDSKOLA (Torsten Flemming)
MODERSMÅLSUNDERVISNING (Madelene Johansson)

-3 872

FÖRSKOLA
CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)

-500

2 076

-3,1%

0

173

0,0%

FÅRÖSUND/LÄRBRO/SLITE FO (Marianne Gustafsson)

-535

-234

-2,7%

0

1 081

0,0%

Delår 1 2019

Bokslut
2018

-2 307

928

Av-vikelse i %

0

-171

0,0%

0

195

0,0%

FOLE STENKYRKA FO (Marie Andersson)

100

1 047

1,1%

ROMA/ DALHEM/ ENDRE FO (Jennie Nilsson)

102

1 667

0,4%

KVALITET- O UTVECKLING

0

2 677

KVALITET- OCH UTVECKLINGSCHEF (B Eriksson)

0

2 320

0,0%

SLITE SO (Gun Thomsson)

FENOMENALEN (L Berg)

0

203

0,0%

FOLE STENKYRKA SO (Ann-Sofie Lindgren)

-500

-129

-2,9%

TJELVAR FO (Cecilia Thomasson)

0

115

0,0%

0

154

0,0%

ROMA /VÄNGE SO (Viktoria Norberg)

200

883

0,7%

HUMLEGÅRDEN FO (Gitte Daun)

-360

-1 165

-2,4%

IKT (M Carlsson)
LEDNINGSSTÖD

FÅRÖSUND/LÄRBRO SO (Jan Källström)

8 159

9 900

DALHEM/ENDRE/KRÄKLINGBO SO (Michael Bodell)

0

681

0,0%

HUMLEGÅRDEN FO Myggan (Gitte Daun)

164

290

3,6%

CHEF LEDNINGSSTÖD (S Vilhelmsson)

0

-993

0,0%

SOLBERGA SO (Kerstin Andersson )

0

261

0,0%

NORRBACKA/S:t HANS FO (Estell Östergren)

-145

-71

-0,7%

FÖRSÖRJNINGSCHEF (Rolf Andersson)

0

-263

0,0%

SOLBERGA SO Språkskolan 4-9 (Kerstin Andersson)

0

189

0,0%

NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskolan (E Östergren)

-380

-279

-7,3%

NÄMNDSEKR (N Gustavsson)

0

186

0,0%

TJELVAR SO (Ingemar Andersson)

-364

-836

-2,2%

VÄSKINDE FO (Petra Larsson)

0

-63

0,0%

INFORMATÖR (B Engström)
EKONOMICHEF (J Söderström)

0

37

0,0%

TJELVAR SO Språkskolan F-3 (Ingemar Andersson)

-423

-260

-8,5%

LYCKÅKER FO (Johanna Herbst)

-200

35

-1,3%

11 959

12 103

8,5%

HUMLEGÅRDEN SO (Per Wessman)

100

663

0,5%

VÄSTERHEJDE FO (Anneli Eriksson)

0

618

0,0%

NORRBACKA/S:t HANS SO (Cecilia Magnusson)

0

697

0,0%

GRÅBO FO (Stig NIlsson)

-4 000

-3 586

-10,0%

VÄSKINDE SO (Jan Östre)

0

-872

0,0%

200

1 798

0,1%

SÖDERVÄRN SO (Marcus Larsson)

0

485

LYCKÅKER SO (Ann-Kristin Munter)

100

VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO ( E-K Rönnfors)
GRÅBO SO (Jörgen Norström)
TERRA NOVA SO (Carina Lindby)

Not

HR CHEF (E Edin)
SKJUTSAR (E Löfgren)
KOORDINATOR, Lokaler, måltider (M Claesson)

SÄRSKOLAN (S Bendelin)

0

KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)

0

BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy)

0

5 289
-150
-530

0%
0%
0%

-600

-274

-3,7%

-1 200

-1 115

-3,9%

TERRA NOVA FO (Michaela Unger)

0

-276

0,0%

0,0%

KLINTE/SANDA FO (Jennie Nilsson)

212

411

1,2%

-228

0,4%

SUDRETS FO (Marika Pettersson)

0

582

0,0%

-500

-613

-2,1%

-500

595

-2,1%

Rörliga flöden, förskola

968

-4 621

-650

67

-3,8%

Fasta flöden, förskola

-12

-1 283

KLINTE /SANDA SO (Jessica Nilsson)

0

1 081

0,0%

Resursfördelning, förskola

956

-5 904

KLINTE/SANDA SO Hamnen (J Nilsson)

0

2 007

0,0%

-300

-1 790

-0,6%

SUDRETS SO (Vicky Lindeborg)

-9 709

-7 031

Rörliga flöden, grundskola

-6 541

-4 257

-3 949
-505

-9 010
-616

Fasta flöden, grundskola

0
-6 541

-2 450

Externa grundskola

-4 644

-24 981

Externa övrigt, buffert
Prognos, totalt

2 063
-16 744

721
-40 917

Externa förskola
Externa fritidshem
Externa förskoleklass

Not

2019-04-11

‐18 807

Prognos flöden samt utbetalning fristående utförare är
inte medräknat på ekonomichef. Särredovisas här.

Resursfördelning, grundskola

-6 707
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Sammanfattning
Under perioden har ett föreläggande från Arbetsmiljöverket avslutats efter 9 år, vilket är ett
resultat av en mängd åtgärder under åren. Vårdplatsläget i sjukvården har under årets första
månader varit ansträngd, för att möta behovet av slutenvård har extra vårdplatser öppnats
och bemannats i omgångar. En gemensam kraftsamling har gjorts tillsammans med
socialnämnden och socialförvaltningen för att komma tillrätta med den ansträngda
situationen gällande vårdplatsbristen.
I en nationell översikt som presenterats under perioden har Gotland lägst andel 4-åringar
med övervikt eller fetma.

Ärendenr HSN 2019/8 Datum 2019-04-17

Det ekonomiska resultatet för perioden är – 8,9 miljoner. En nettokostnadsutveckling på
3,0 procent. De största negativa avvikelserna är arbetskraftskostnader där behovet av
hyrpersonal fortfarande är stort. Glädjande nog har behovet av hyrpersonal inom
primärvården minskat kraftigt. Detta är inte bara positivt ur ett ekonomiskt perspektiv utan
också ur ett patientperspektiv med både bättre kvalitet och kontinuitet. Helårsprognosen
för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är efter perioden – 30 miljoner vilket innebär en
nettokostnadsutveckling på 4,7 procent.
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Viktiga händelser
Arbetsmiljöverket har efter 9 år avslutat ärende

2010 fick förvaltningen ett föreläggande från Arbetsmiljöverket (AMV) gällande trånga
utrymmen på patientsalar och trånga utrymmen på toaletter och hygienutrymmen samt hög
arbetsbelastning och stress ställd till samtliga kliniker Visby lasarett.
En mängd åtgärder för att förbättra arbetsbelastningen och stress har genomförts under
åren. Exempelvis kan nämnas översyn av bemanning, utbildningsinsatser samt införande av
nya funktioner i vårdkedjan såsom vårdplatskoordinatorer.
Vårdplatserna samt hygienutrymmen på Visby lasarett har åtgärdats och efter inspektion i
februari 2019 avslutades arbetsmiljöverkets ärende, då lokalerna nu uppfyller kravet på 0,8
meter fritt utrymme. Det är för framtiden fortsatt viktigt att vidmakthålla rutiner så att inte
föremål monteras upp, att inte förtäta så att det fria måttet påverkas samt att ha yta för
hjälpmedel.
Ansträngt läge inom sjukvården under årets första månader

Vårdplatsläget i sjukvården har under årets första månader varit ansträngt, särskilt under
februari. För att möta behovet av slutenvård har extra vårdplatser öppnats och bemannats i
omgångar. Det har dessutom varit relativt mycket sjukfrånvaro pga. influensan bland
ordinarie medarbetare vilket gjort att läget blivit än mer ansträngt.
På grund av den ansträngda situationen har frågan om den akuta vårdplatsbristen på
lasarettet lyfts på hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämndens gemensamma
arbetsutskott. För att komma tillrätta med den ansträngda situationen har en gemensam
kraftsamling av båda förvaltningarna och nämnderna gjorts för att finna lösningar på både
kort och lång sikt.
Process för nytt samverkansavtal avseende utomlänsvård påbörjad

Gotlands befolknings hela behov av specialiserad och högspecialiserad vård kan inte
tillhandahållas av Visby lasarett av resurs- och kompetensskäl. Med anledning av detta
behöver avtalsreglerade förbindelser finnas med andra sjukhus dit patienterna kan
remitteras. Nuvarande samverkansavtal avseende utomlänsvård med Karolinska löper ut i
årsskiftet 2019/2020. En process för ett nytt samverkansavtal pågår och
förfrågningsunderlag är utskickat i januari. Utskicket med behovsunderlaget har gått till
akutsjukhusen i Region Stockholm som under mars inkommit med ett gemensamt svar på
förfrågan. Möte med sjukhusen för dialog är inplanerat under våren.

Ärendenr HSN 2019/8 Datum 2019-04-17

Entreprenör klar till projektet ”Nya akuten”

I slutet av februari signerade Teknikförvaltningen kontrakt med byggentreprenören
Nybergs Entreprenad AB gällande projektet ”Nya akuten”. Nya Akuten ska ge
förutsättningar för rätt vård i rätt tid på rätt plats genom ett säkert, tryggt och effektivt
flöde. Akutmottagningen ska ha öppet och vara tillgänglig som vanligt dygnet runt under
byggprojektet.
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Bakgrund till ombyggnationen är att lokalerna på Akutmottagningen är för trånga för de
funktioner som finns där idag. Ombyggnationen planeras starta i början av 2020 och
beräknas pågå under ett par år.
Positiv hälsotrend bland gotländska 4-åringar

En nationell översikt från 17 av 21 Regioner visar att Gotland har lägst andel 4 åringar med
övervikt eller fetma. Det har inte alltid varit så utan resultatet för de gotländska barnen har
förbättrats över tid och 2018 visar resultaten ytterligare nergång av antalet 4-åringar med
övervikt eller fetma. Bakom det positiva trendbrottet ligger ett långsiktigt arbete med en rad
olika insatser inom hälso- och sjukvården. Ytterst har insatserna handlat om att förbättra
barnens och föräldrarnas livsstil och därmed hälsa.
Gotland placerar sig bra i medborgarundersökning

Under perioden har resultatet av den årliga medborgarundersökningen Hälso- och
sjukvårdsbarometern presenterats. Målet med hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga
medborgarnas attityder, förväntningar och erfarenheter.
Undersökningen visar att fler än åtta av tio av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att
de har tillgång till den sjukvård de behöver, det placerar Gotland bland de främsta i
undersökningen. Även när det gäller förtroendet för sjukhus svarar nästan åtta av tio av de
tillfrågade att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Visby lasarett, vilket är
bland de bättre i riket. Förtroendet för vårdcentralerna är lägre men i nivå med rikets
genomsnitt.
Integrerad mottagning för barn och ungas psykiska hälsa

Barn- och ungdomspsykiatrin i samarbete med familjestödsenheten har unders mars månad
öppnat en första linje mottagning som vänder sig till barn och unga mellan 6-17 år och
deras föräldrar. Syftet är att göra det enkelt för barn och ungdomar med lättare psykisk
ohälsa att få hjälp i ett tidigt skede. De som arbetar inom första linjen har erfarenhet av att
möta barn och ungdomar och kan hjälpa till vid måttliga besvär, t. ex när barnet eller
ungdomen är mer nedstämd än vanligt, har svårt att hantera stress och oro eller ilska och
aggression samt drabbats av dödsfall eller kris.
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Delegation av läkemedel i slutenvård

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel
möjliggör sedan januari 2018 delegering av läkemedelshantering i slutenvård. Ett
pilotprojekt har genomförts på Barn- och ungdomsavdelningen med delegationsförfarande
från sjuksköterskor till barnsköterskor avseende inhalationsläkemedel. Innan delegation har
givits har alla barnsköterskor genomgått utbildning i tre steg som inkluderar sjukdomslära,
läkemedelshantering och dokumentation i TakeCare. Sedan starten i januari 2019 har nio
barnsköterskor fått delegation och utför nu både iordningsställande och administrering av
inhalationsläkemedel. Det nya arbetssättet ska utvärderas till sommaren.
Läkemedelskommittén och sjukvårdens ledningsgrupp är överens om att möjligheten att
delegera läkemedel i slutenvård bör vara begränsad men att det kan vara adekvat om det
tryggt och säkert skapar smidigare arbetsprocesser.
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Öron, näsa -och halscancerpatienter har tillgång till elektronisk vårdplan

Nu erbjuds alla öron, näsa- och halscancerpatienter på Gotland elektroniskt Min Vårdplan,
e-MVP. Vårdplanen underlättar både för vårdpersonal och för patienter. Patienter som bor
på Gotland och får sin behandling både på Gotland och i Stockholm har tillgång till all
information på samma ställe. För patienten innebär det ökad delaktighet och för
vårdpersonalen mindre pappersarbete och tydligare översikt över patientens vårdplan.
Effektivare användning av resurser inom Tandvården

För att bättre nyttja befintliga resurser har arbete initierats för framtagning av ett
tandvårdsprogram för vuxna med längre revisionstider för friska patienter med lågt
behandlingsbehov. Strategier har även tagits fram för att minska uteblivande av patienter
(2 400 st. under 2018) och för rekrytering av tandläkare till landsbygdsklinikerna.
Undersökning av patientupplevelser på akutmottagningen

Under perioden har den undersökning av patientupplevelser som gjordes på
akutmottagningen i oktober 2018 presenterats. Andelen som besvarade enkäten är betydligt
lägre både på Gotland och nationellt jämfört med föregående undersökning. Trolig orsak
till det är att utskick av pappersenkät har skett för sent vilket har medfört att många av de
som har velat svara postalt inte haft möjlighet att göra det. Avsaknad av dessa svar innebär
att resultatet inte är representativt och det kommer därmed inte att publiceras eftersom det
finns risk för misstolkning och att felaktiga slutsatser dras. Resultaten har dock återförts till
verksamheten, som utifrån sin kontext kan använda sig av resultaten som en del av sitt
förbättringsarbete, det gäller framförallt synpunkter i fritext s.k. "öppna svar”.
Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård

För att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män pågår ett arbete med att
etablera en nationell struktur för kunskapsstyrning.
Den nationella strukturen för kunskapsstyrning omfattar ett antal programområden och
samverkansgrupper på nationell och regional nivå. Sakkunniga/kontaktpersoner för
respektive programområde och samverkansgrupper är nu utsedda som representanter för
hälso- och sjukvården på Gotland och deras uppdrag är fastställt. Mertalet av de regionala
programområdena under våren har haft upptaktsmöte inför övergången till linjen under
september månad. För att samordna och vara ett stöd till sakkunniga har ett kunskapsråd
inrättats under våren inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Rådet kommer att ha ett
övergripande regionalt samverkansansvar mellan Region Stockholm och Region Gotland
och vara sammansatt av representanter valda av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
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Välbesökt workshop kring ny regional cancerplan

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland har i uppdrag att ta fram en ny regional
cancerplan för perioden 2020-2023 då den nuvarande treåriga cancerplanen löper ut vid
årsskiftet. Den nya cancerplanen kommer att innehålla en vidareutveckling av den tidigare
planen men även ha en del nya fokusområden som t.ex. barnperspektivet, korta köer,
koncentration av högspecialiserad vård, kvalitetssäkring av rehabilitering samt palliativ vård.
Som en del i arbetet hölls den 19 mars 2019 en välbesökt workshop på Visby Lasarett där
viktiga framtida utvecklingsområden diskuterades. Deltagare utöver Regionalt
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cancercentrum var inbjuda politiker, chefer och personal från den gotländska
cancersjukvården. På kvällen hölls även ett motsvarande dialogmöte med inbjudna
patienter och anhöriga där många värdefulla synpunkter framkom.
Nio förbättringsarbeten nominerades till årets Förnyelsepris

Förnyelsepriset är Regionens sätt att uppmärksamma medarbetare som under året bidragit
till framgångsrik verksamhetsutveckling och förnyelse. Under 2018 har 45 bidrag varit med
och tävlat om Förnyelsepriset, varav 9 kom från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Ny hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillträdde den 1 januari 2019 och då 21 av 26 ledamöter är
nya i nämnden har det under början av året varit ett stort fokus på utbildning, och då
främst på information om hälso- och sjukvårdens verksamheter.
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Fokus har lagts på att ta fram en bra introduktion. Så här långt har nämnden haft en
utbildningsdag där information gällande förvaltningens ledningssystem kopplat till årshjul
och organisationsöversikt, nämndprocessen, ekonomi samt stora pågående utmaningar
presenterats. Man har även fått information om Region Gotlands uppdrag, styrmodell,
juridik, hr och ekonomi. Samt har man fått en presentation av 15 verksamheter inom hälsooch sjukvården. Ytterligare informationstillfällen kommer att hållas under våren.
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Prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplan 2019
Grunden för verksamhetsplan 2019 är Region Gotlands koncernstyrkort, nämndmål och
prioriterade uppdrag samt mål och uppdrag från övergripande program exempelvis
nationella satsningar. För 2019 har två prioriterade utvecklingsområden utsetts. För att
kraftsamla förvaltningens arbete finns gemensamma aktiviteter fastställda kopplade till
respektive utvecklingsområde. Alla verksamheter har brutit ner de prioriterade aktiviteterna
i egna aktivitetsplaner. Aktivitetsplanerna följs upp första gången under maj månad.
Prioriterat utvecklingsområde: Attraktiv arbetsplats, med god
kompetensförsörjning och delaktiga medarbetare
Prioriterad aktivitet: Fokus på arbetsglädje
Exempel på vad verksamheterna avser att genomföra:
 Arbeta med tydliga delegeringar vilket ökar både
patientsäkerheten och personalens upplevelse av
ökad kompetens- Akutmottagningen
 Öka användandet av digitala verktyg inom den
onkologiska verksamheten
 Skapa förutsättningar för handledning och
reflektionstid inom Primärvården

 Skapa tydligare uppföljning av verksamhetsmålen inom
Gynekologi/Obstetrik
 Synliggöra möjliga utbildningar/föreläsningar för
personal inom resursområde öppen-/slutenvården
 Lyfta fram de medicinska resultaten inom internmedicin
 Inom Service och diagnostik: tydliggöra ledarskapet i en
serviceorganisation utifrån värdegrunden

Prioriterat utvecklingsområde: Nära hälso- och sjukvård med utgångspunkt från
patienten
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Prioriterad aktivitet: Förebygga behov av vård
Exempel på vad verksamheterna avser att genomföra:
 Inrätta ett psykosocialt team inom Barn- och
ungdomsmedicin
 Livsstilsmottagning psoriasis – Hud
 Förbättra patientsäkerheten genom att säkra
utskrivningarna inom resursområde öppen/slutenvården
 Fortsätta utveckla självvald inläggning inom psykiatrin

 Förbättra patientsäkerheten genom att minimera
antalet postoperativa implantatinfektioner inom
Ortopedi och Rehab
 Minska externa avvikelser angående orena instrument
på Sterilcentralen
 Fortsatt arbete med Familjär Hyperkolesterolemi Internmedicin

Prioriterad aktivitet: Förflytta vården närmare
patienten genom att öka andelen öppenvård

 Förebyggande vård av barn inom folktandvården
Prioriterad aktivitet: I högre grad utgå från patienten
genom att öka individens egen medverkan i vården

Exempel på vad verksamheterna avser att genomföra:
 Undersöka möjligheter för distansoberoende
diabetes/allergimottagning inom Barn- och
ungdomsmedicin
 Utveckla mer gemensamt arbete och tydligare
uppdrag för palliativa teamet och
äldresjukvårdsteamet.
- Onkologiverksamheten
 Pröva på ökad öppettid inom primärvården
 Planera för uppstart av ny verksamhet- PCI
- Internmedicin

Exempel på vad verksamheterna avser att genomföra:
 Inom Rehabiliteringen diskutera ökad delaktighet och
information tillsammans med patientföreningar
 Införa preoperativ hälsodeklaration på nätet – Anestesi,
Operation och intensivvårdsavdelning
Inom
Folktandvården ge tydligare information om

terapialternativ
 Ge skriftlig patientinformation vid alla utskrivningar
inom kirurgi- och urologi
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Medarbetare
Fortsatt fokus på bemanning och arbetsmiljö

Ett omfattande arbete har även i år lagts på analys av löner i perspektivet att behålla erfarna
medarbetar och rekrytera nya medarbetare. Under 2018 såg vi en god trend när det gäller
ökningen av antalet sjuksköterskor. Tyvärr har vi inte lyckats behålla den trenden. Den
stora bristen är framför allt för sjuksköterskor som arbetar kvällar, nätter och helger. Ett
arbete har påbörjats där fokus är att identifiera vad som kan öka förutsättningarna för att
behålla och rekrytera sjuksköterskor som arbetar kvällar, nätter och helger. Vi har haft
framgång i att anställa och behålla flera läkare.
Alla verksamheter har behandlat medarbetarenkätens resultat och arbete pågår med att
upprätta handlingsplaner för åtgärder inom arbetsmiljöområdet.
Ökning av antal anställda

Jämfört med samma period föregående år har antalet anställda ökat. Antal årsarbetare har
ökat i motsvarande grad liksom den faktiskt arbetade tiden. Medelsysselsättningsgraden för
tillsvidareanställda är den samma som föregående period 96,1%.
Jan 2018
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Vi har tillgång till yrkesgruppsspecifik statistik för sjuksköterskor, läkare och
undersköterskor. För övriga yrkesgrupper finns inte tillgänglig statistik. Antalet
sjuksköterskor har minskat i förhållande till föregående år och är i ungefär samma nivå
som motsvarande period 2017, visstidsanställda har ökat något. ST-läkare är färre jämfört
med föregående år. Överläkare, specialistläkare och allmänläkare har ökat med totalt ca 14
personer. Undersköterskorna har ökat med ca 8.
Övertid och sjukfrånvaro

Övertidsuttaget har sjunkit under årets första månader. Sjukfrånvaron har också minskat
från januari till februari dock från en hög utgångsnivå jämfört med föregående år. Trenden
är lika för de yrkesgrupper vi följer.
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Sjukfrånvaro HSF
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Personalkostnadsanalys

Hälso- och sjukvården har en höga personalkostnader under årets första tre månader.
Kostnadsutvecklingen är 7,6 procent. Glädjande är att kostnadsutvecklingen för
arbetskraftskostnader, dvs när även hyrpersonal och konsulter ingår i kostnadsmassan, är
lägre, 6,3 procent. Detta eftersom kostnaden för hyrpersonal ackumulerat för perioden
minskar med 12 procent.
Antal anställda har ökat och hälso- och sjukvården är också en verksamhet som under 2018
fick del av medel avsatta för jämställda löner och svårrekryterade grupper.
Månadslönekontot har ökat med 6,5 procent för perioden.
Ambitionen att bli oberoende av hyrpersonal påverkar de anställda inom förvaltningen. På
både kort och lång sikt är oberoendet av hyrpersonal positivt ur arbetsmiljöperspektiv,
kvalitetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. När organisationen gör sitt yttersta för att
inte ta in hyrpersonal innebär det också till del att den befintliga personalen arbetar mer
övertid, fram till dess att en ytterligare bättre bemanning har uppnåtts. Kostnaden för
övertid/mertid har ökat för perioden med 2,2 procent jämfört med 2018 men låg redan då
på en hög nivå jämfört med tidigare.
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Glädjande är att kostnaden för den långa sjukfrånvaron har minskat med 20,1 procent
medan sjuklönerna för den korta sjukfrånvaron ökat kraftigt jämfört med 2018, med 41,1
procent. Detta stämmer väl också med de antal timmar för vilka sjuklöner betalts ut. Det är
svårt att dra några egentliga slutsatser av att den korta sjukfrånvaron under början av året. I
början av året är det influensatider mm som slår olika hårt under olika år.
I början av året har uttaget av beredskaps- och jourersättning ökat inom flera områden. Då
jourskuldsavstämningen i nuläget endast sker två gånger per år är bedömningen svår att
göra ifall detta innebär en jourskuldsminskning eller inte vid nästa avstämning. Då flera
verksamheter är inne i ett generationsskifte kan man också se att jourbördan ökar. De äldre
mycket erfarna specialisterna är i regel de som har den lägsta andelen arbetad tid under jour
och beredskapstid. Vårdtyngden på sjukhuset påverkar förstås också hur mycket aktiv tid
som behövs. Under de första månaderna 2019 har det varit ont om vårdplatser av flera
olika skäl, vilket gör att det blir ökad andel arbetstid även för bakjouren.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningens HR-chef arbetar mycket med att få tillgång till den
statistik som behövs för att kunna göra djupare analyser av personalkostnadsökningen.

Ekonomi
Stor osäkerhet gällande riktade statsbidrag 2019

På grund av den sena regeringsbildningen råder fortfarande oklarhet i vilka riktade
statsbidrag som kommer att fördelas till regionerna. För samtliga riktade statsbidrag,
förutom sjukskrivningsmiljarden, förväntas överenskommelserna bli klara i maj-juni. För
sjukskrivningsmiljarden är överenskommelsen redan klar.
De tillfälliga statsbidrag som i nuläget antas komma hälso- och sjukvården till del för 2019
är följande:
 Kortare tider i cancervården; Var tänkt att avslutas 2018. Regeringen har aviserat
fortsatt satsning till 2025 och ev. längre för införande av fler standardiserade
vårdförlopp. Ingen bedömning av belopp till Gotland i nuläget.
 Förbättrad förlossningsvård; Ursprunglig satsning ska pågå till och med 2022.
Beräknat belopp enligt regeringens budget till Gotland ca 8,5 miljon.
 Patientmiljarden; Ursprunglig satsning ska pågå till och med 2021. Beräknad intäkt
för Gotland ca 5,7 miljoner.
 Personalmiljarderna; Ursprunglig satsning ska pågå till och med 2021. Beräknad
intäkt för Gotland 11,4 miljoner.
 Insatser för ökad tillgänglighet inom barnhälsovården med mera; Ursprunglig
satsning ska pågå till och med 2020. För 2018 innehöll satsningen två delar som var
riktade till landstingen. Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården och medel till
utveckling av civilt försvar. För 2019 är delen riktad mot civilt försvar tänkt att
synkroniseras med överenskommelse med MSB. Ingen bedömning av belopp till
Gotland i nuläget.
 Sjukskrivningsmiljarden; Var tänkt att avslutas 2018 men fortsätter under 2019.
Möjlig intäkt för Gotland ca 7 miljoner.
 Professionsmiljarden; Var tänkt att avslutas 2018 men har i statsbudgeten aviserats
fortsätta även 2019. Bedömd intäkt för Gotland ca 5,5 miljoner.
 Psykisk hälsa; Var tänkt att avslutas 2018 men aviseras fortsätta på något sätt i
statsbudgeten. Ingen bedömning av belopp till Gotland i nuläget.

Ärendenr HSN 2019/8 Datum 2019-04-17

Det finns förutom dessa några eventuellt nytillkomna satsningar. Förvaltningen
återkommer med redovisningar av detta så snart det är möjligt.
I perioden januari-mars finns inga riktade statsbidrag, förutom läkemedelsbidraget,
bokförda då dessa inte har inkommit ännu. De budgeterade statsbidragen är 20,6 miljoner
för 2019. I delår två kommer samtliga bidrag att bedömas och redovisat på resultatet enligt
god redovisningssed.
Under prognosavsnittet redogörs för hur hälso- och sjukvården bedömt såväl intäkter som
kostnader för dessa överenskommelser.
Upphandling av läkemedelsförsörjningen

Läkemedelsförsörjning avser lagerhållning av läkemedel och beredning av olika typer av
infusioner och sprutor. Upphandling är gjord och resulterade i kraftigt höjda priser. Avtalet
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börjar gälla from 1 oktober 2019 och genererar en kostnadsökning med 3,7 miljoner på
helår enligt 2018 års volymer.

Periodens resultat

Periodens resultat för hälso- och sjukvården för perioden januari- mars är – 8 915 Tkr.
Ekonomisk utveckling för perioden jan-mars jämfört med samma period 2018

Vidare analys av kostnadsutvecklingen kommer nedan.
Nettokostnadsutveckling: 3,0 procent (12,1 miljoner)
Extern kostnadsutveckling 3,4 procent (15,3 miljoner)
Extern intäktsutveckling: 7,2 procent (3,2 miljoner)

Personalkostnadsutveckling: 7,6 procent (16,7 miljoner)
Arbetskraftskostnadsutveckling: 6,3 procent (15,6 miljoner)
Kostnadsutveckling utomlänsvård inkl. sjukresor mm: - 17 procent (- 7,7 miljoner)
Kostnadsutveckling förskrivna läkemedel 11,3 procent (3,6 miljoner)
Kostnadsutveckling rekvisitionsläkemedel:- 14 procent (-2,0 procent)
Kostnadsutveckling hyrpersonal – 12 procent (-1,6 miljoner)
Periodens nettokostnadsutveckling och budgetavvikelse
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Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 3,0 procent.
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Periodens avvikelse inom de olika områdena varierar kraftigt. Området med största positiva
avvikelsen är förvaltningsledningen. Inom förvaltningsledning återfinns kostnader för
förvaltningsledningens egna kostnader, i det närmaste enbart personalkostnader, men också
förvaltningsövergripande kostnader samt kostnader för förskrivna läkemedel. Den positiva
budgetavvikelsen kommer främst av den buffert som hälso- och sjukvårdsdirektören
tillsammans med nämndordföranden beslutar om, samt från budgeterade kostnader i
samband med satsningar inom de statliga satsningarna som ännu inte fallit ut.
Den största negativa avvikelsen har resursområdet öppenvård/slutenvård samt
primärvården. Dessa två områden har båda stora behov av hyrpersonal som påverkar
budgeten negativt. Bemanningssituationen inom primärvården är fortsatt mycket ansträngd
trots att läkarbemanningen är avsevärt bättre än vid samma tidpunkt 2018 som var den allra
värsta situationen. Den ekonomiska avvikelsen är också varierande mellan egenregins
vårdcentraler. Vårdcentralen Wisby Söder har i dagsläget den största ekonomiska
utmaningen och vårdcentralen i Hemse har den lägsta negativa avvikelsen för perioden.
Resursområdet öppen/slutenvård har under de första månaderna ökat behovet av
hyrpersonal då bemanningsläget är ytterligare försämrat. De största bekymren är främst att
bemanna nattetid.
Periodens avvikelse samt utveckling av intäkter
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I delårsresultatet finns ännu inga statsbidrag redovisade för de tillfälliga statsbidragen som
hänvisas till ovan under viktiga händelser. Bidragen har ännu inte kommit ut till regionerna.
Delar av bidragen kommer att mötas av tillkommande kostnader medan vissa bidrag
kommer att ge ett tillskott för sådant som förvaltningen redan idag arbetar med. En
försiktig bedömning av hur nettokostnaderna kommer att påverkas av statsbidragen
kommer att ingå i prognosarbetet.
Ett statsbidrag gällande läkemedelsförmånen har kommit in, det kommer med två
månaders eftersläpning, och ger en positiv budgetavvikelse med ca 1 miljon.
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Patientavgifterna inom öppenvården har ökat med ca 8,7 procent, 600 Tkr, jämfört med
motsvarande period 2017, det gäller såväl inom specialistvård som inom primärvård.
Högkostnadsskyddet är höjt till 1150 kronor, dvs en höjning med 50 kronor, vilket
påverkar. Inom specialistvården har besöken inte ökat utan istället minskat med ca 400
besök. Då är inte någon hänsyn tagen till olika åldersgrupper osv som påverkar den totala
intäkten för patientavgifter. Vidare analys av detta kommer att ske när några fler månader
av året gått.
Även tandvårdens intäkter i form av patientavgifter och ersättningar från försäkringskassan
har ökat jämfört med samma period 2018. Ökningen av intäkten för tandvården är ca 9
procent vilket motsvarar ca 1 miljon. Tandvården arbetar mycket med att få till effektivare
processer som ökar tillgängligheten för patienterna. Trots tandvårdens höjning av intäkter
är förväntningarna på intäkterna något högre, för perioden har dessa en negativ avvikelse
på – 672 Tkr.
Intäkterna för utomlänsvården befinner sig på samma nivå som 2018.
Periodens avvikelse samt utveckling av kostnader
Utveckling av arbetskraftskostnader

Budgetavvikelsen för arbetskraftskostnader är den största negativa avvikelsen för perioden
– 16,3 miljoner. Hälso- och sjukvården har också en hög utvecklingstakt för
arbetskraftskostnader på 6,3 procent. Det är fortfarande så att kostnadsutvecklingen för
arbetskraftskostnader är lägre än kostnadsutvecklingen av egen anställd personal, inklusive
vikarier, som har en kostnadsutveckling på 7,6 procent. Budgetavvikelsen för egen anställ
personal är – 3,9 miljoner för perioden. Det innebär att efter tre månader finns inte något
utrymme alls för hyrpersonal totalt i förvaltningen. Däremot skiljer det sig mellan olika
områden. Del av förklaringen till att budgetavvikelsen är negativ för egen anställd personal
är även här det vakansläge som råder inom vissa verksamheter. Även om det inte är
hyrpersonal som täcker upp vid vakanserna så är lösningarna för att bemanna ofta dyra.
Kvalificerad övertid är i regel dyrare än en hyrpersonaltimme och vissa seniora timanställda
vikarier kräver mycket höga lönenivåer för att arbeta.

Arbetskraftskostnadsutveckling
Procentuell utveckling
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Kostnadsutvecklingen för olika områden ser självfallet olika ut. Hur ökning eller minskning
av behovet av hyrpersonal ser ut påverkar kostnadsutvecklingen av arbetskraftskostnader
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relativt mycket. Flera av verksamheterna har en allt för hög kostnadsutveckling för
arbetskraft. Den övergripande analysen ger att det är inom flera verksamheter
kostnadsutvecklingen på läkarsidan som är hög. Dock gäller detta inte inom primärvården
som har en negativ kostnadsutveckling jämfört med 2018, det vill säga att kostnaderna
totalt är lägre för perioden 2019 än 2018, till stor del beroende av att kostnaderna för
hyrpersonal minskat kraftigt.

Kostnadsutveckling arbetskraftskostnader
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I nedanstående tabell framgår det tydligt att det är såväl en löneutveckling som kan antas
vara relativt hög och fler anställda, både månadsanställda och timanställda, vilket rimmar
väl med personalstatistiken ovan. Den mest iögonfallande siffran är ökningen av kostnader
för kort sjukfrånvaro. Vid en närmare analys finns dom högsta ökningssiffrorna i procent i
verksamheter med normalt låga kostnader för korttidsfrånvaron. Exempelvis inom
sjukvårdsledningen har kostnaderna för kort sjukfrånvaro ökat med närmare 200 procent
men från ett väldigt lågt utgångsläge. Ser man till de områden som har den största volymen
av medarbetare, resursområdena hab/rehab, öppen/slutenvården och service/diagnostik är
ökningen mellan 42 och 56 procent, vilket är en ordentligt hög ökningstakt.
Akutmottagningen har istället minskat kostnaderna för korttidsfrånvaro.

Månadslöner
Timlöner
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Övertid
Mertid
Schabloners läkare
Kontant ersättning Jour och beredskap
Sjuklöner dag 2-14
Sjuklön dag 14-90
Hyrpersonal

Utfall jan-mars 2019

Utfall jan-mars 2018

Utveckling

119 614

112 332

6,5 %

11 376

9 714

17,1 %

3 411

3 336

2,2 %

356

337

5,6 %

2 129

2 213

-3,8 %

7 749

7 199

7,6 %

3 633

2 574

41,1 %
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1 140

- 20,1 %

12 134
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- 11,6 %
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3 650

Konsulter

3 085

18,3 %

Kostnadsutvecklingen för hyrpersonal är fortsatt negativ, dvs kostnaderna för hyrpersonal
minskar. Förvaltningen har idag områden där det fortfarande är ett mycket stort behov av
hyrpersonal och det är primärvården och inom öppen/slutenvården. Övriga verksamheter
har behov i större eller mindre utsträckning och de flesta av dessa verksamheter har lägre
kostnader jämfört med samma period 2018. Den största förändringen jämfört med 2018 är
att primärvårdens kostnader för hyrpersonal minskat kraftigt. Dessvärre ökar kostnaderna
och behovet istället inom öppen/slutenvården.

Hyrpersonal
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Antal hyrläkare per vecka primärvården
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Ovanstående diagram visar antalet hyrläkare som tjänstgjort per vecka under vecka 1-13 de
tre senaste åren. Det är glädjande att se att 2019 har startat på en helt annan nivå än
framförallt 2018 men även 2017.
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Nedanstående diagram visar även det tydligt att R12 går nedåt när det gäller läkare och
totalt sett, men kurvan pekar uppåt då det gäller sjuksköterskor.
Kostnader hyrpersonal R12
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Periodens avvikelse och utveckling av utomlänskostnader

Under början av 2019 har kostnadsutvecklingen för utomlänsvård, inklusive resor och logi
minskat med 17 procent vilket motsvarar 7,7 miljoner för perioden.
De två områden som kraftigt minskat jämfört med samma period 2018 är internmedicin
och barn och ungdomsmedicin som båda hade flera riktigt kostsamma vårdtillfällen inom
utomlänsvården i början av 2018.
Den rättspsykiatriska vården och den onkologiska utomlänsvården är det som för perioden
har den största ökningen i faktiska tal.
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Fakturor för slutenvård på karolinska har en eftersläpning på 4 månader innan den är
bokförd i redovisningen. Fakturor för vård som är utförd med utskrivningsdatum i
september månad är de senaste som redovisas på innevarande år. Fakturor för vård som är
utförd på karolinska i slutenvård för oktober till december redovisas på nästkommande år.
I april månad betalas de slutenvårdstillfällen på Karolinska sjukhuset som avser december
2018. Därmed är det möjligt att se på statistik för vård utförd på fastlandet under hela 2018
även om detta inte stämmer överens med periodiciteten i den ekonomiska redovisningen.
Antalet remisser till utomlänsvården fortsätter att minska. Under 2018 utfärdades 2268
remisser.
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Läkemedelskostnader
Läkemedelskostnaderna har i början på 2019 ökat främst inom de förskrivna läkemedlen,
medan kostnaden för rekvisitionsläkemedel är lägre än samma period 2019.
Nedanstående tabell visar en lite annan periodicitet än vid uppföljning av kostnaderna. I
tabellerna nedan är det läkemedel förskrivna under perioden januari-mars. Kostnaderna har
som regel ca en månads eftersläpning. I tabellen visas kostnader för förskrivna läkemedel
för perioden januari till mars 2019 jämfört med 2018 enligt ATC-koder på en position.
Tabellen tar inte hänsyn till eventuella rabatter enligt trepartsavtal som finns inom vissa
områden.
KV1-2019

Kolumn1

Humanläkemedel

Diff

Diff %

43 847 489

37 943 990

5 903 499

16

A - matsmältningsorgan och ämnesom

5 133 713

4 656 415

477 298

10

B - blod och blodbildande organ

4 810 617

4 095 132

715 485

17

C - hjärta och kretslopp

2 232 332

1 775 881

456 450

26

603 298

555 093

48 205

9

G - urin- och könsorgan samt könsh

1 026 139

915 441

110 698

12

H - systemiska hormonpreparat, exk

1 235 387

1 037 978

197 409

19

972 360

1 264 671

14 743 066

12 018 973

384 458

530 555

8 392 229

7 633 032

759 198

10

34 922

11 951

22 971

192

3 330 717

2 540 955

789 763

31

S - ögon och öron

688 016

652 453

35 563

5

V - övrigt

260 234

255 460

4 774

2

D - hudpreparat

J - antiinfektiva medel för system
L - tumörer och rubbningar i immun
M - rörelseapparaten
N - nervsystemet
P - antiparasitära, insektsdödande
R - andningsorgan
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Kostnader för rekvisitionsläkemedel
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Rekvisitionsläkemedel är sådana läkemedel som verksamheterna beställer hem och ger
patienten vid vårdtillfället. Som ovanstående diagram visar är det den onkologiska
verksamheten som har de största kostnaderna. Det är till största del cellgiftsbehandlingar av
olika slag inom dagsjukvården. Övriga verksamheter har, förutom internmedicin, relativt
låga kostnader för rekvisitionsläkemedel, se exempelvis primärvården.

Ärendenr HSN 2019/8 Datum 2019-04-17

Helårsprognos 2019

Helårsprognosen för 2019 bedöms till – 30 miljoner. Den negativa prognosen härstammar
från några tydliga områden:
 Arbetskraftskostnader. Det fortsatt stora, om än minskande, behovet av
hyrpersonal täcks inte upp av vakansutrymmet för egen anställd personal.
 Läkemedelskostnader. Den kraftiga ökningstakten av förskrivna läkemedel ryms
inte inom budgetramen.
 Externa laboratoriekostnader. Laboratorieprover utförda på fastlandet är ständigt
ökande. Allt mer specifika läkemedelsbehandlingar kräver också allt fler och dyra
laboratorieprover för att kunna fastställa läkemedelsbehandlingen. Även avancerad
provtagning som avser gener ökar i såväl antal som kostnad.
 Hjälpmedel. Hjälpmedelsbudgeten prognostiseras inte hålla för 2019. Mycket arbete
pågår inom hjälpmedelsverksamheten för att såväl analysera som följa upp
hjälpmedelsförskrivningen.
 Riktade statsbidrag är i prognosen bedömd till 40 miljoner för 2019, detta ger en
positiv avvikelse med ca 20 miljoner.
I prognosen finns flertalet stora osäkerhetsposter. De riktade statsbidragen från staten är
ännu inte säkerställda vare sig i ekonomiska medel eller i innehåll. Hur mycket som
kommer att tillfalla Gotland är högst osäkert. Den bedömning som är gjord är utifrån
senaste informationen från SKL. Rabattavtalen inom läkemedelsområdet är ökande både
till antal och till pengar. Förvaltningens försiktiga bedömning att rabatter kommer att
inkomma med ca 25 miljoner under 2019, utav detta ska 40 procent, 10 miljoner
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återlämnas till staten via statsbidraget för läkemedel. Utöver dessa osäkerhetsfaktorer finns
som alltid osäkerheten i dyra vårdtillfällen för utomlänsvård, ökad belastning på sjukhuset
osv.
Genomförda och planerade åtgärder
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Hälso- och sjukvården är väl medveten om de förväntningar som finns på verksamheten
att leverera god vård till de patienter som har behov av vården inom givna budgetramar.
Alla verksamheter inom förvaltningen är på något sätt berörda av alla de olika åtgärder som
pågår. Medarbetarna uppmanas återkommande att inkomma med förslag på ytterligare
kostnadssänkande åtgärder.
De åtgärder som hälso- och sjukvården arbetar med kan delas in i några övergripande
grupper:
 Minska behovet av hyrpersonal. En handlingsplan är framtagen och reviderad med
fokus på såväl att behålla befintlig personal och att rekrytera ny personal till de
verksamheter där vakanssituationen är stor. I detta arbete har en långsiktig strategi sedan
flera år varit att öka antalet ST-läkare, framförallt inom primärvården. För första gången på
ett antal år minskar nu primärvården behovet av hyrläkare.
 Minska behovet av slutenvård. Behovet av slutenvård har ännu inte minskat så som
vore önskvärt. Ett mycket gott samarbete med socialförvaltningen pågår när det gäller
proaktivt arbete. Arbetet syftar främst till att patienter, framförallt äldre och sköra, inte ska
behöva åka in till sjukhuset. Hemtjänstens tillgång till medicinsk kompetens och
bedömning ska förstärkas. Det ska bli enklare att göra en SIP-Samordnad Individuell Plan i
hemmet för att på det sättet se vilka åtgärder som kan sättas in utan att patienten först
behöver åka till lasarettet och där få en vårdplanering. Ett tydligare hemtagningsteam ska
införas i ett pilotförsök i Visby. Samtidigt ska resan påbörjas i enlighet med utredningen
God och Nära vård där vård ska förflyttas från sjukhuset till öppna vårdformer. Hälso- och
sjukvården har anställt en processledare för att leda detta arbete med full kraft.
 Ett fortsatt arbete med genomgång av schemaläggning och behovsplanering pågår.
Akutmottagningen har genomfört detta med goda effekter och i nuläget pågår arbete på
flertalet enheter inom sjukvården.
 Minska kostnadsutvecklingen för läkemedel. Ett stort arbete har lagts ned på att i
systemen så att det ska vara lätt för den som förskriver läkemedel att förskriva rätt. I detta
arbete finns den utbyteslista som sjukvården arbetar med för läkemedel där det finns
billigare preparat men med samma medicinska effekt men som apoteket, av olika skäl, inte
får lov att byta ut. Listan är uppdaterad och reviderad och följs upp kontinuerligt. Ett
läkemedelsforum finns där samtliga verksamhetschefer som är chefer för förskrivande
läkare finns med tillsammans med ordförande i läkemedelskommittén, klinisk farmaceut,
chefsapotekare, systemförvaltare för läkemedelsmodulen mfl. I detta forum följs
handlingsplanen för läkemedelskostnader upp kontinuerligt. Trots detta har förvaltningen
ännu inte lyckats bryta den höga kostnadsutvecklingen. Ett arbete pågår gällande
nutritionsprodukter som förskrivs av dietist och patienter hämtar ut på apoteket. From
november ska dessa produkter istället vara upphandlade och tillhandahållas av
varuförsörjningen vilket förväntas sänka priserna och därmed kostnaden för detta.
 Utomlänsvården är kontinuerligt i fokus för att minska de utomlänsvårdskostnader som
är möjliga att minska på. Här är den fortsatta utvecklingen av olika typer av besök via länk
och därmed minska resor, en viktig del. En annan del i det arbetet, är att utföra så mycket
av vården som är kvalitetsmässigt möjlig, på Gotland.
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Arbetet med att säkerställa att det vid alla inköp som görs finns ett befintligt avtal och
att det är avtalspriserna som sedan faktureras, fortsätter. Ett första steg har varit att
säkerställa att allt som finns att köpa via varuförsörjningen är produkter där avtal finns.
Nästa steg är att också se över sådant som inte finns att tillgå på varuförsörjningen utan där
verksamheterna gör inköpen via företag direkt.
 Tandvården arbetar med att öka produktiviteten för att på det sättet behandla fler
patienter utan motsvarande behov av att öka bemanningen. Detta är också viktigt för
tillgängligheten till tandvården som under lång tid lidit av tillgänglighetsproblematik.


Investeringsuppföljning och prognos

Prognosen är att förvaltningen under 2019 kommer att använda sina tilldelade
investeringsmedel till största del. De investeringsmedel som är budgeterade för Framtidens
Vårdinformationsmiljö kommer inte att nyttjas utan lämnas tillbaka då FVM inte kommer
att vara en investering utan köp av tjänst. Projektet för patientövervakningssystemet är
omfattande och kommer inte att få något ekonomiskt utfall förutom vissa resekostnader
under 2019.
Pott för medicinskteknisk utrustning, inventarier i lokaler och mindre ombyggnationer
Maskiner och inventarier

Ett antal ramavtalsupphandlingar pågår tillsammans med SLL. Vilket medför att vi får
lättare att planera våra inköp när vi har färdiga ramavtal. Det sparar även
upphandlingsresurser åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen men även åt regionens centrala
upphandlingsenhet.
Några större investeringar som kan nämnas är flera typer av ultraljud, auditbase
dokumentationssystem till hörselvården och olika typ av utrustning till endoskopin.
Inventarier i lokaler

Löpande utbyte enligt plan och anskaffning av inventarier som hör samman med lokaler.
Investering i lokaler

Potten används löpande för mindre anpassningar utifrån förändrade lagkrav eller
verksamhets förändringar. Exempel på åtgärder under början av 2019 är färdigställande av
administrativa lokaler på korpen, hus 02, ombyggnation av receptionen på fyslab.
Investeringar budgeterade som egna projekt

Ärendenr HSN 2019/8 Datum 2019-04-17

Patientövervakningssystem

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i februari att begära tilläggsanslag för att också
inkludera barnavdelningen, operationsavdelningen och fyslab i projektet. I projektet pågår
nu arbetet med förfrågningsunderlaget och förvaltningen beräknar att kunna ta in anbud
under hösten. Prognosen är att leverans och ekonomiskt utfall för
patientövervakningssystemet inte kommer att komma förrän i början av 2020 varför
budgeten kommer att föreslås kompletteras över till nästa år.
Framtidens vårdinformationsmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö betraktas inte längre som en investering. Region
Stockholm kommer att vara den part som handhar investeringsutgiften och Region
Gotland kommer istället att köpa tjänst från Region Stockholm. Diskussioner pågår i
nuläget kring det tänkta samverkansavtalet. I samverkansavtalet ska relationen mellan
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Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delårsrapport 1 2019,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Region Stockholm och Region Gotland gällande FVM regleras, inklusive de ekonomiska
frågeställningarna.
Gasanläggning

Framtagande av förfrågningsunderlag för reservgasanläggning pågår. Beräknad byggstart
efter sommaren.
Projekt överlämnade till teknikförvaltningen
Reservkraft

Upphandling är genomförd och avtal har undertecknats. Arbetet påbörjas i april och med
beräknad driftstart efter sommaren.
Om och tillbyggnad av akutmottagningen – Projekt Nya akuten

Upphandling av totalentreprenad med s.k. partering är klart och Nybergs med NCC
sjukhus bakom sig har fått avtal. Efter en inledande förstudie av vad som är möjligt att göra
i utbyggnaden på plan 5 framkommer att den tidigare tänkta lösningen med att göra
tillbyggnaden hela vägen plan 2-6 inte kommer att lösa problemen på våningsplan 5.
Därmed blir utbyggnaden hela vägen upp inte kostnadseffektivt. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har därför i april 2019 beslutat att dela på projekten och därmed att om
och tillbyggnaden av akutmottagningen endast innefattar om och tillbyggnad av plan 3 där
akutmottagningen är placerad. Se vidare statusrapport om projektet Nya akuten.

År

2019

Investeringsgrupp

Benämning

Pott

Övrig med tek utr

Prognos

Status

1 598 649 15 000 000 Löpande

4 000 000

567 640

4 000 000 Pågår

Inventarier i lokaler

3 000 000

508 137

3 000 000 Pågår

22 000 000

2 674 426 22 000 000

1 564 000

1 564 000 Pågår

Patientövervakningssystem

9 883 000

9 883 000 Pågår

Gasredundans

3 000 000

3 000 000 Pågår

Primärvård

2 000 000

2 000 000 Pågår

Övriga projekt FVM
Ärendenr HSN 2019/8 Datum 2019-04-17

15 000 000

Utfall

Mindre ombyggnad

Totalt

Lokaler Totalt

Budget

16 447 000

16 447 000
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Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delårsrapport 1 2019,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Totalt HSF

38 447 000

Överförda
projekt till TKF Reservkraft

23 680 000

256 220 23 680 000 Pågår

30 087 000

422 849 30 087 000 Pågår

53 767 000

679 069 53 767 000

Akutmottagningen

Ärendenr HSN 2019/8 Datum 2019-04-17

Totalt TKF

38 447 000
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 37

HSN § 37

Delårsrapport 1

HSN 2019/8
HSN-AU § 42

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport 1.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en konsekvensanalys och åtgärder utifrån delårsprognos 1, och i det fall
budgetäskanden till 2020 inte bifalls i budgetberedningen.
Paragrafen justeras omedelbart.

I delårsrapport 1 ges en övergripande lägesrapport utifrån verksamhetsplanen och
beskrivning av viktiga händelser som skett under årets tre första månader.
Tyngdpunkten i rapporten är det ekonomiska läget, årsprognosen,
personaluppföljning och vilka åtgärder som ska vidtas vid befarat underskott.
Exempel på viktiga händelser inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen under januari
till och med mars 2019:
• Ett föreläggande från Arbetsmiljöverket avslutats efter 9 år.
• Vårdplatsläget i sjukvården har varit ansträngt och extra vårdplatser har öppnats i
omgångar. En gemensam kraftsamling har gjorts tillsammans med socialnämnden
och socialförvaltningen.
• Den 1 januari 2019 tillträdde den nya hälso- och sjukvårdsnämnden. Då 21 av 26
ledamöter är nya i nämnden har stort fokus varit på utbildning.
• I en nationell översikt har Gotland lägst andel 4-åringar med övervikt eller fetma.
• Entreprenör är klar till projektet ”Nya akuten”
Antalet anställda har ökat jämfört med föregående år vilket är positivt. Det gäller
både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Bemanningssituationen är fortsatt en
stor utmaning inom delar av verksamheten, inte minst gällande sjuksköterskor där
antalet har minskat jämfört med föregående år.
Det ekonomiska resultatet för perioden är – 8,9 miljoner. En
nettokostnadsutveckling på 3,0 procent. De största negativa avvikelserna är
arbetskraftskostnader där behovet av hyrpersonal fortfarande är stort. Glädjande nog
har behovet av hyrpersonal inom primärvården minskat kraftigt. Detta är inte bara
positivt ur ett ekonomiskt perspektiv utan också ur ett patientperspektiv med både
bättre kvalitet och kontinuitet. Helårsprognosen för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är efter perioden – 30 miljoner vilket innebär en
nettokostnadsutveckling på 4,7 procent.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 37

Ärendets behandling under mötet

Rosel Olofsson, förvaltningscontroller, informerar om viktiga händelser som lyfts i
delårsrapporten samt arbetet med prioriterade utvecklingsområden.
Yvonne Skovshoved, ekonomichef, redogör för det ekonomiska resultatet hittills i år.
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt
lämnar följande tilläggsyrkande:
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en konsekvensanalys och åtgärder utifrån delårsprognos 1, och i det fall
budgetäskanden till 2020 inte bifalls i budgetberedningen.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.

Bakgrund HSN-AU § 42
Rosel Olofsson, förvaltningscontroller, närvarar och svarar på frågor och fångar upp
synpunkter. Rapporten kommer att kompletteras med delar om medarbetare och
ekonomi till nämndsammanträdet.
Arbetsutskottet vill på nämndsammanträdet få en muntlig information som tydligare
beskriver vilka aktiviteter inom de prioriterade utvecklingsområdena som genomförts
under det förta kvartalet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 12 april 2019
Delårsrapport 1 2019
Resultatrapporter mars
Skickas till
Enligt särskild anvisning för delår 1, från Regionstyrelseförvaltningen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RAPPORT

Delårsrapport 1,
2019
Tekniska nämnden
Fastställd av tekniska nämnden
Framtagen av teknikförvaltningen
Datum 2019-04-17
ÄrendenrTN 2019/6
Version 1.0
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1 Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
Den förhållandevis varma vintern har medfört att arbetet inför våren kunnat påbörjas tidigare än vanligt. Det märks bl a att gator och vägar sopas rena från grus tidigare än normalt.
Den varma vintern har också inneburit att merparten av nederbörden fallit som regn. Periodvis har regnet också fallit i stora mängder vilket lett till att påfyllnaden av Tingstäde träsk
gått relativt bra men att påfyllnaden av våra stora grundvattentäkter inte skett i den omfattning vi hoppats på då de stora nederbördsmängderna allt för snabbt rinner av vår ö. Konsekvensen av detta är att arbetet med att förbereda inför en torr sommar påbörjats.
Arbetet med att driftsätta södra Gotlands nya vattenverk pågår för fullt. Så här långt har allt
gått bra förutom muddringen av den ränna som intagsledningen skall ligga i. Det nyckfulla
och blåsiga vädret har inte möjliggjort att lägga ut ledningen hela den sträcka som planerats.
En omplanering har fått göras och en alternativ temporär lösning för vattenintaget har arbetats fram.
Arbetet med att förbereda inför den nya avfallsavdelningen har pågått under hela vintern
och allt är nu klart för uppstart den 2 maj. Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan pågår
för fullt liksom arbetet med att göra en ny upphandling för avfallsinsamling.
Regionens ekonomiska läge utgör naturligtvis en stor utmaning för förvaltningens skattefinansierade verksamheter där betydande besparingar redan gjorts. Inte minst är utmaningen
inom kollektivtrafiken som sedan länge dragits med underskott som de senaste åren blivit
allt mer påtagliga. Arbetet med att komma till rätta med dessa pågår för fullt.
Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 300 tkr (1 164 tkr). Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett negativt resultat med -7 680 tkr (13 517 tkr). Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett prognostiserat underskott med -9 052 tkr (-15 446
tkr) vilket förklaras av underskott inom kollektivtrafiken, samt ökade kostnader för den
personal som rekryterats för exploateringsprojekten. Det kommer att krävas ett antal åtgärder för att styra upp ekonomin inom den skattefinansierade verksamheten.
Teknikförvaltningens personalkostnader för perioden uppgår till tkr 43 843 tkr (39 614 tkr),
vilket är ett överskott mot periodens budget med 5 083 tkr. Den positiva avvikelsen beror
på att ett flertal tjänster är vakanta. Kostnadsökningen är i allt väsentligt ett resultat av vi
lyckats besätta ett antal vakanser samt att vi ökat bemanningen för att klara av att besätta de
stora exploateringsprojekten.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2019 beräknas bli 517 623 tkr (626 147 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 648 666 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 124 206 tkr (94 013 tkr).
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2 Väsentliga/kritiska händelser
2.1 Gata och parkavdelningen
Stormen Alfrida har inneburit mycket merarbete för Gata-parkavdelningen under årets
första månader. Fortfarande finns en hel del efterarbete på norra Gotland. Detta ”extrauppdrag” har och kommer få konsekvenser på vårt ordinarie uppdrag långt in på våren
och kommer även innebära ekonomiska konsekvenser som inte finns med i någon driftsbudget.
Extremhalkan under en helg i början av februari var en händelse som satte hela avdelningen på stora prov både gällande utförande samt i bemötande av media. På tre dagar gick
vi från en uppfattning från allmänheten om att det inte fanns ett sandkorn ute på våra gator
och vägar samt gång- och cykelbanor till att tre dagar senare efter töväder en uppfattning
om att det var alldeles för dammigt på våra gator och vägar.
Gata- parkavdelningen har under första kvartalet 2019 förberett omorganisationen av avdelningen vilket innebär att arbetsledarlinjen har förstärkts.

2.2 Hamnavdelningen
El-anslutning av fartyg i linjetrafiken – Projektet el-anslutning av fartyg i Visby hamn har

slutbesiktigats under perioden men trots det återstår en del injusteringar av detta komplexa
tekniska system. Fartygen har kunnat kopplas in men bland annat är inkopplingsproceduren
omständlig. Entreprenören arbetar för fullt med att lösa denna tekniska utmaning.
Kryssningstrafiken – Samarbetet med arrendatorn CMP fungerar bra och förberedelserna
inför starten av kryssningssäsongen den 21 april är i full gång. Under 2019 planeras 102 anlöp och vi kommer att välkomma ~120 000 kryssningspassagerare. 2018 var det 80 anlöp
och 75 000 kryssningspassagerare som besökte ön.
2019

102 anlöp (80 anlöp)
Bedömt passagerare ~120 000 (75
000)
Säsongen startar 21 april (16 april)
Säsongen slutar 5 okt (18 okt)
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Försäljning av hamnar – Det pågår ett gemensamt arbete med framför allt RSF för att
fullfölja hamnstrategin och försälja hamnar. Prioritet är de hamnar som bedöms kunna säljas direkt utan att t ex planarbete skall utgöra en del i försäljningsprocessen. Dialog om direktförsäljning till arrendatorerna av följande hamnar förs: Flundreviken, Hallshuk, Lännahamnen, Katthammarsvik och Gnisvärd. Försäljningen av hamnen i Burgsvik har slutförts
under perioden och överlämnandet har just genomförts. Beslut om försäljning av hamnen i
Vändburg är taget sedan tidigare, men processen har inte kunnat slutföras på grund av
överklaganden.

2.3 VA-avdelningen
Driftsätta Bräckvattenverket och Södra linan
Södra Gotlands vattenförsörjning består av ett antal projekt där bland annat Bräckvattenverket vid Kvarnåkershamn, Södra linan samt Alva vattentorn ingår. Tidigt insåg man den
komplexa situationen mellan dessa olika projekt gällande styrning och överlämning, vilket
föranledde olika åtgärder.
För investeringsprojektet vid Kvarnåkershamn, Södra linan samt Alva har riskbedömningsarbete genomförts. Resultatet gav värdefull information till projekten och om vad som behövdes följas upp. Vid Kvarnåkershamns vattenverk har utbildningsinsatser planerats där
VA-organisationen ska kunna ha möjlighet att få teoretisk och praktisk utbildning för hela
vattenverket. I de olika delprojekten ligger det utbildningsinsatser planerade för att göra
Region Gotland och VA-avdelningen redo för drift.
Säkerställa att vattenförsörjningen på Gotland inte hotas eller skadas
I samband med att NIS-direktiv (Network and Information Security) samt en ny säkerhetsskyddslagstiftning börja gälla under våren har VA-avdelningen fått extra stöd från RSFs säkerhetschef.
VA-avdelningen har påbörjat att strukturera informationssäkerhetsarbetet för att avdelningen ska kunna bedöma och hantera risker om information och anläggningar med utgångspunkt från ovan nämnda lagstiftningar. Insamling har skett av skyddsvärd information från avdelningens alla enheter.
Delta i och dra lärdomar av ”Testbädd Storsudret”
Investeringsprojektet för Testbädden vid Storsudret pågår. I investeringsprojektet ingår följande:
1. Slutfört etableringen av infrastruktur i projektet. Alla mätstationer och klimatstation
är ”up and running”. Data rullar in och nödvändiga kalibreringar och kvalitetsgranskning av data sker kontinuerligt.
2. Uppmätt data har använts till att få fördjupad kunskap om tre utvalda områden. Beräkningar och analys av vattenbalanser har sedan genererat modellering för höjning
av grundvattennivåer i utvalda områden.
3. Reningstekniker testas i Sjöstadsverket och planering av ombyggnation av reningsverket i Burgsvik pågår.
Förhoppningen är att det under 2019 kommer att finnas tillräcklig kunskap om vad som
skall göras inom respektive område (tekniker och var dammluckor ska sitta). Det kommer
också att klarläggas vad teknikerna ska kosta och ungefär hur mycket vatten som kan sparas
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vid respektive åtgärd. Under våren/sommaren kommer det att anordnas ett COP-meeting
på Gotland med deltagare från NextGen-projektet (EU) som testbädden är en del av.

2.4 Planering och utvecklingsavdelningen
Avfallsverksamheten

Avfallsenhetens utvecklingsresurser och administration har under januari flyttat från Visborg till Skarphäll. Detta är ett led i att skapa den nya avfallsavdelningen, där alla resurser ska samlas under en avdelning. Den nya avdelningen kommer vara placerad på Skarphäll.
Projektering för utbyggnad och efterbehandling av Slite deponi pågår. Befintliga deponiceller anses i det närmaste vara utnyttjade till full kapacitet. Beslut om att deponin ska bygggas ut är fattat av TN den 23 mars 2016, §48.
Hantering av lakvatten är en viktig fråga ur miljösynpunkt. En hållbar och permanent lösning för lakvattenhanteringen vid Visby deponi ska införas. Projekteringen pågår och
en ny anläggning beräknas vara i drift före 2019 års utgång.
Mark- och stadsmiljö

Samverkan pågår med Visby centrum för att med enkla medel få lite mer liv på Södertorg
och Stora torget.
Enheten deltar i flera stora exploateringsprojekt t ex Artilleriet, Visborg, Inre hamnen
och Östercentrum och Brodösen.
Stort arbete pågår i Almedalsveckans delprojekt Infrastruktur inför sommarens vecka.
Kollektivtrafikenheten

Konsekvensanalys av nya trafikförsörjningsprogrammet pågår när det gäller trafikerbjudande och ekonomisk påverkan.
Upphandling kollektivtrafik pågår och beräknas vara avslutad till halvårsskiftet.
Genomlysning av bestämmelser för färdtjänst påbörjats. Beräknas vara klar till hösten.
Kundtjänst

Kundtjänst har genomfört en utbildning i felanmälan/ärendesystemet Infracontrol för
Teknikförvaltningen.
Arbete pågår tillsammans med VA-avdelningen för att VA-verksamheten skall ansluta
sig till Infracontrol.
Rekrytering av personal inför sommaren är genomförd.

7

2.5 Fastighetsförvaltningsavdelningen
Avdelningen har fått ett avkastningskrav med 6 miljoner kr mot budget för 2019.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beslutade i slutet av 2018 att starta Polhemsskolan på Hackspetten 14 hösten 2019. För fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) innebär
detta ett stort projekt med väldigt lite tid för genomförande.
Arbetet med att bosätta nyanlända fortsätter. År 2019 är det 75 personer som ska bosättas. Huvuddelen av de lägenheter som vi anvisar kommer från AB Gotlandshem.
Vid stormen Alfrida 2 januari 2019 drabbades några av Region Gotlands fastigheter av
stormskador vilka FFA fick hantera. Bl a fick det cykelförråd/garage på Visby Lasarett som
var under uppförande omfattade skador, vilket innebar beställning av ett antal nya sektioner och en försening som följd. Andra skador som uppstod var nedfallna träd över hus
med skador på tak och fasad.
Investeringsbudgeten för FFA uppgår inklusive kompletteringsbudgeten till ca 60 mnkr
och bedömningen är att utrymmet kommer förbrukas. Huvuddelen av investeringsanslagen
riktas till ventilations-, planerat underhålls- och fastighetsägareåtgärder. Dock styrs utfallet
till viss del av tillgången på entreprenörer, vilken är begränsad och medför att några av de
planerade projekten inom avdelningen kan försenas.

2.6 Projektavdelningen
Projektavdelningen har fortsatt ett stort antal uppdrag, t ex exploateringsprojekt, byggprojekt, VA-projekt och numera även avfallsprojekt. Det märks att många fler vill använda
projektavdelningen inom Region Gotland och det är glädjande. Projektavdelningen gör
också mer upphandlingar och ramavtal samt också ett stort antal förstudier och prisindikationer.
De större projekten framförallt inom VA går framåt i rask takt. Klintehamn ARV är slutbesiktad och Kvarnåkershamn VV håller på att driftsättas. Södra linans etapper söder om
Kvarnåkershamn kommer att bli klara till juni 2019. Dock har Södra linan-projektet kvar
etapper norr om Kvarnåkershamn som kommer att byggas klart efter sommaren. Till ombyggnad av lasarettets akutavdelning har vi upphandlat Nybergs entreprenad som partnering. Detta projekt kommer att bli mycket komplext eftersom driften skall pågå samtidigt
som ombyggnad görs. Förprojekteringen har börjat och tidplanen följs.
Avslutade projekt av större slag är Sävehuset, som har gått mycket bra och gett 11 mnkr i
budgetöverskott. Rapport för Klintehamn ARV är under framtagande och Kvarnåkershamn VV rapporteras i slutet av året.
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3 Resultat i perioden, årsprognos
3.1

Resultat i perioden

Periodens ekonomiska resultat har jämförts med periodens budget. Jämförelser har även
gjorts mot utfallet samma period föregående år. En årsprognos på förväntat resultat har
lämnats i budget och prognos samt i delårsrapporten.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för perioden januarimars 2019. Intäkter och kostnader har periodiserats i enlighet med anvisningarna.
Periodens
Budget, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

256 903
-290 519
-33 616

Periodens
Utfall, tkr

245 904
-279 220
-33 316

Avvikelse, tkr

-10 999
11 299
300

Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 300 tkr (1 164 tkr). Jämfört med
föregående år redovisas resultatförbättringar inom den skattefinansierade verksamheten.
De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -33 316 tkr (-29 658 tkr). Nettokostnaderna ökar med 12,3 % vilket i huvudsak förklaras av ökade kapitalkostnader med
2 390 tkr samt ökade personalkostnader för exploateringsverksamheten. Det kan konstateras att tidredovisningen för projektledare inom exploateringsprojekten släpar, vilket innebär
att intäkter på ca 500 tkr inte har redovisats. Målet är att nettokostnadsutvecklingen skall
sänkas.
3.2

Årsprognos

De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -33 316 tkr (-29 658 tkr). Målsättningen är att Teknikförvaltningen skall redovisa ett ekonomiskt resultat inom ramen för
fastställd budget. Helårsprognosen innebär ett negativt resultat med -7 680 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens årsprognos samt nettokostnader för
perioden januari-mars 2019 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltning.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
Total

Periodens
Budget, tkr

-135
-461
-32 505
5
-521
-33 617

Periodens
Utfall, tkr

-224
-324
-31 317
-931
-521
-33 317

Avvikelse,
tkr

-89
137
1 188
-936
0
300

Prognos,
tkr

305
0
-9 052
1 067
0
-7 680

Skattefinansierad verksamhet
Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott med -9 052 tkr, vilket i
huvudsak förklaras av en negativ prognos för kollektivtrafiken med -8 479 tkr, varav busstrafiken med -4 664 tkr, samt sjukresor och färdtjänst med -3 815 tkr. Ett åtgärdsprogram
har påbörjats med syfte att nå en budget i balans vilket bl a kommer att kräva förändringar i
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kollektivtrafikens utbud. Den ekonomiska situationen har redovisats för tekniska nämnden
men inga beslut har fattats för att styra upp den.
I nedanstående tabell redovisas nettodriftskostnaderna de skattefinansierade verksamheter
som redovisar en negativ helårsprognos.
Verksamhet
Kollektivtrafik bussar
Kollektivtrafik sjukresor, färdtjänst
Gata/väg drift
Mark o stadsmiljö

Årsbudget,
tkr
-48 422
-20 852
-30 082
-6 169

Helårsprognos,
tkr
-53 086
-24 667
-30 268
-6 578

Avvikelse,
tkr
-4 664
-3 815
-186
-409

Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 067 tkr vilket
förklaras av ett budgetöverskott inom linjehamnsverksamheten med 2 802 tkr. För verksamheten Kryssningskajen prognostiseras ett underskott med -2 728 tkr. För VA-verksamheten prognostiseras ett överskott med 993 tkr. Avfallsverksamheten redovisar en prognos
enligt budget.
Fastighetsförvaltning – intäktsfinansierad
För fastighetsförvaltningen redovisas en prognos enligt gällande budget med 5 987 tkr.

4 Investeringar och exploatering
4.1

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsutgifter 2019 beräknas bli 517 623 tkr (626 147 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 648 666 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 124 206 tkr (94 013 tkr).
Investeringsprognosen redovisas i sin helhet i bilaga.
Större investeringsprojekt
Större investeringsprojekt som ska genomföras under året är följande:
Investeringsprojekt

Planerat underhåll av fastigheter
Abborren ny reservkraft
Ventilationsanläggningar
Ombyggnad akuten
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Slite deponi
VA-ledning södra linan

Prognostiserad
utgift, tkr

42 094
18 000
15 000
10 000
63 000
10 737
89 089
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4.2

Exploatering

Region Gotlands utgifter för exploateringar 2019 beräknas bli 49 323 tkr, vilket är inom ramen för exploateringsbudgeten som uppgår till 184 611 tkr. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 8 109 tkr. Ansvarig för exploateringsverksamheten är Regionstyrelseförvaltningen. Enligt anvisningarna ska respektive exploateringsprojekt stämmas av mot budget och kommenteras vilket framgår här nedan.


För exploatering av kvarteret Såpsjudaren 1 är budgeten 698 tkr, och prognosen
uppgår till 650 tkr. Projektet avser anläggande av en mindre gång- och cykelbana
vilken genomföres enligt plan.



För exploatering av kvarteret Brodösen i Terra Nova är budgeten 14 414 tkr, och
prognosen uppgår till 14 400 tkr. Projektet genomföres enligt plan.



För exploatering av kvarteret Järnvägen är budgeten 7 287 tkr, och prognosen uppgår till 500 tkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras av att man i nuläget
avvaktar detaljplan avseende hela området kring kv Järnvägen. Därefter kommer
anbudsförfarande och genomförandet att återupptas.



För exploatering av kvarteret Kopparslagaren i Visby är budgeten 6 373 tkr, och
prognosen uppgår till 1 073 tkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras av
förseningar.



För exploatering av kvarteret Visborg är budgeten 28 168 tkr, och prognosen uppgår till 5 000 tkr, vilket avser delprojektet Statsutveckling Visborg. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras av förseningar och förskjutningar pga utredningar
och pågående upphandling av projektering.



För exploatering av området Yttre A7 är budgeten 33 070 tkr, och prognosen uppgår till 17 900 tkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras av bl a att Honnörsparken kommer att påbörjas under hösten och färdigställas under våren år
2020.

5 Analys av personalstatistik och personalkostnad
5.1

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

I nedanstående tabell redovisas statistik över antal medarbetare uppdelat på tillsvidare- och
visstidsanställda.
Antal medarbetare
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

December
2016

December
2017

Februari
2018

Februari
2019

Differens

270

276

279

297

+18

16

11

14

10

-4

286

287

293

307

+14
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Förvaltningen har under januari-februari ökat med 18 tillsvidareanställda och minskat med
fyra visstidsanställda medarbetare jämfört med samma period 2018. Antalet visstidsanställda är normalt färre i början av året innan säsonganställningar påbörjats. Totalt har Teknikförvaltningen 307 medarbetare. För att kunna genomföra de stora exploateringsprojekt
som låg i pipeline i början av 2018, fick förvaltningen i uppdrag att utöka bemanningen
med drygt 10 medarbetare.
Den, relativt sett, stora ökningen av antal medarbetare är positiv utifrån att vi lyckats med
att tillsätta ”exploateringstjänsterna” samt ett stort antal redan befintliga vakanser. Fortfarande har VA-området stora svårigheter att klara sin kompetensförsörjning.
5.2

Antal årsarbetare

I nedanstående tabell redovisas antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda redovisat som månadsavlönade årsarbetare.
Antal årsarbetare

Februari
2017

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

Februari
2018

Februari
2019

273,4

278,43

296

16,0

14,0

10

289,4

292,43

306

Förvaltningen har få deltidsanställda medarbetare vilket gör att antalet årsarbetare inte skiljer sig nämnvärt från totalt antal anställda.
5.3

Faktiskt arbetad tid

Totalt har TKF:s medarbetare arbetat fler timmar under januari-februari 2019 jämfört med
samma period 2018. Ökningen är knappt 4 000 timmar. Dock understiger arbetad tid den
budgeterade tiden för perioden med drygt 14 000 timar.
5.4

Personalkostnader

Personalkostnaderna under perioden januari – mars 2019 uppgår till 43 842 tkr, vilket är
en kostnadsökning med 4 228 tkr jämfört med samma period föregående år.
Periodens budgetavvikelse är positiv och uppgår till 5 082 tkr.
5.5

Sjukfrånvaro

Jämfört med samma period förra året har sjuktalet för förvaltningen ökat från 5,2 % till
6,51 %. Vid en jämförelse med 2016, då sjuktalet för motsvarande period var 3,3 %, är
sjuktalet avsevärt högre.
Slutsatsen är att det är stora variationer vid samma mättillfälle. Årets sjuktal visar, i likhet
med förra året, ett högre värde än regionens målvärde på 4,5 %. För Region Gotland är
sjuktalet för perioden 7,71 %.
I det aktuella sjuktalet för TKF finns ett antal långtidssjukskrivna medarbetare varav flera
av dessa är deltidssjukskrivna och alltså arbetar deltid. Statistiken skiljer inte på hel- och
deltidssjukskrivning.
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6 Bilaga
6.1

Investeringsprognos 2019

Projektnr

Projektnamn

10407

Gråboskolan anpassn kök

10408

Årsbudget, tkr

Utfall, tkr Avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

4 576

183

4 393

6 800

Södervärnssk anp kök

688

8

680

100

10411

Terra Novask anp kök

3 989

199

3 790

6 800

10413

Folkhögskolan toaletter

7 039

103

6 936

7 039

10416

Lasarettet AMV C2 norr

625

422

203

625

10417

Lasarettet omb akuten mm

30 087

423

29 664

10 000

10418

Solrosen 1 anl konstgräsp

145

49

96

145

10419

Abborren förstudie IVA OP

0

189

-189

0

10420

Förstudie nytt badhus

17

0

17

0

10421

Solrosen ny elkrafsförsör

23

65

-42

100

10422

Meröppet bibliotek

173

72

101

173

10423

Ankaret 1 o 5 renovering

8 098

148

7 950

8 500

10424

Grönsiskan ny reception

0

20

-20

12 500

10425

Korpen 5 omb centralkassa

0

18

-18

0

10426

Korpen 5 PU centralkassa

0

1

-1

0

10427

Hemsebadet renovering

0

417

-417

1 000

10428

Lasarettet omb gas redund

0

61

-61

0

10503

Sävehuset under garantiti

856

389

467

700

10567

Lasarettet driftoptimerin

885

0

885

885

10568

Västerhejde sk el o oljek

2 296

1 325

971

0

10575

Abborren Låssystem

178

61

117

200

10577

Abborren ny reservkraft

23 680

256

23 424

18 000

10586

Säve F-huset

11 392

0

11 392

0

10588

Törnekvior, ny försk Vby

3 968

19

3 949

300

10594

Korpen 03, Omb heldygnsv

0

0

0

0

10620

Kryssningskaj Visby, gem

0

0

0

0

10622

Gemensamt partner

0

11 811

-11 811

11 811

10623

Kryssningskaj Muddring

0

0

0

0

10624

Kaj och barkasskaj

0

0

0

0

10625

Kryssningskaj Land, Va-an

0

0

0

0

10626

Kryssningscenter

0

0

0

0

11015

Lasarettet lokalåtg OVK

648

0

648

0

11016

Korpen 5 omb Visby norr

111

444

-333

0

11017

Västerhejde kök matsal

1 353

1 957

-604

1 353

11018

Hackspetten 14 01 Polhem

9 994

4 262

5 732

10 000

11200

Ventilationsåtgärder

21 354

0

21 354

15 000

11231

Västerhejde sk ventilatio

1 300

343

957

1 300

11232

Kabyssen ventilationsåtg

1 596

1 101

495

1 596

11233

Korpen Hus 02 omb ventila

0

1 677

-1 677

0

11237

Västerhejdesk 01B Vent

0

255

-255

0

11238

Norrbackask kök ventilati

0

17

-17

0
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Projektnr

Projektnamn

Årsbudget, tkr

Utfall, tkr Avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

11240

Solbergask 01 vent PU

0

95

-95

0

11243

Desideria vent PU

0

18

-18

0

11244

Terra Novask vent PU

0

51

-51

0

11248

Korpen 01 EPC vent

0

940

-940

0

11364

Re invester biobränsleanl

1 097

0

1 097

1 097

11406

Offentliga toaletter Xkaj

3 273

93

3 180

3 273

11543

Oljekonvertering fastighe

1 919

0

1 919

1 919

11544

Elkonvertering fastighet

314

0

314

314

11553

Hissar ombyggnad

101

0

101

101

11579

Visby anslutning fiber

11580

Hamnkontoret ombyggnad

11584

Solrosen 10 uh verksanp

11585

68

78

-10

78

2 314

0

2 314

1 000

13

0

13

0

Stucks 1:292 anp hemtjäns

-268

0

-268

0

11586

Ventilen 1 verksamhetsanp

90

0

90

0

11588

Hackspetten 14 01B renov

128

249

-121

0

11800

Fastighetsansv/PU Invest

42 094

58

42 036

42 094

11809

Fårösundssk Hus 03 IUH

0

239

-239

0

11811

Korpen 5 Hus 02 IUH

0

0

0

0

11814

Solbergask Hus 01 inv

0

321

-321

0

11817

Ishallen LSO Brandlarm

0

228

-228

0

11818

Lasarettet renov balkong

0

150

-150

0

11819

Fole skola renov av fönst

0

169

-169

0

11822

Terra Novask renov klassr

0

619

-619

0

11823

Korpen Hus 02 larm

0

183

-183

0

11824

Södervärnssk 04 inre uh

0

838

-838

0

11825

Norrbackaskolan etapp 2

0

57

-57

0

11826

Desideria etapp 2

0

878

-878

0

11827

Solbergask 01 etapp 2

0

745

-745

0

11828

Korpen Hus 02 UH etapp 2

0

2 670

-2 670

0

11829

Verkstadsskolan 02 Inv UH

0

640

-640

0

11833

Korsbygården servisanmäla

0

97

-97

0

12000

Ospec gator o vägar

356

0

356

0

12001

Beläggningsprogram

2 658

0

2 658

2 658

12007

Ensk. Vägar förb. Enl LTP

1 500

0

1 500

0

12011

Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

1 189

0

1 189

0

12036

Lätt avhjälpta hinder

1 487

0

1 487

0

12040

Säkra skolvägar

2 417

71

2 346

71

12047

Cykelplan Visby

3 057

0

3 057

0

12049

Innerstutv gata torg park

684

0

684

0

12050

Belysn åtgprogr armatur-u

4 261

1 871

2 390

4 261

12051

Visborg infrastr park

4 614

0

4 614

0

12055

Utveckling serviceorter

12060

Trafik, X-kaj

4 181

0

4 181

0

27 585

20

27 566

20
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Projektnr

Projektnamn

12061

Information o vägledn X-k

12064
12100
12200

Ospec objekt park

12209

Årsbudget, tkr

Utfall, tkr Avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

614

0

614

0

Kvarnåkershamn väg belägg

2 842

0

2 842

2 842

Belysning reinvestering

5 000

0

5 000

5 000

474

1

473

1

Lekutrustning

1 942

151

1 791

200

12219

Aktivitetspark A7

3 498

0

3 498

0

12253

Bad&besökpl uppr&förändr

1 064

17

1 047

17

12254

Utveckling stadsmiljö X-k

-293

1

-294

1

12255

Besöksplatser, X-kaj

380

111

269

111

12400

Ledningsutb ospec

2 635

282

2 353

2 635

12417

Ire till Lickersh va/avl

0

0

0

0

12420

Roma kyrkby va-ledn

-1 665

1 287

-2 952

1 300

12427

V-garn-k-hamn anl valedn

964

51

913

0

12431

VH Botm 1:90 Hallbr 1:10

3 166

496

2 670

0

12432

Ire By VA

0

0

0

0

12435

VA-ledn "Södra Linan"

89 089

28 210

60 879

89 089

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

6 534

1 764

4 770

6 534

12452

Vatten regionala nätet

4 056

74

3 982

3 000

12454

Gotlands vattenförsörjn

3 268

249

3 019

3 268

12457

VA-ledn Katthammarsvik re

-2 686

3

-2 689

3

12459

Vattenförsörjning Lojsta

2 927

54

2 873

0

12460

Vattenförsörjning Fårö

2 878

2

2 876

0

12461

Testbädd Storsuderet

15 094

201

14 893

2 000

12502

Roma Vattenverk

-124

0

-124

0

12516

Lickershamn VattenReserv

6 275

51

6 224

100

12521

Herrvik VV Östergarns Fis

12524

Kvarnåkershamn Avsaltn VV

12579

Tingstäde-Visby Vattenled

12623

969

0

969

0

52 239

33 002

19 237

63 000

0

0

0

0

Fårösunds AVR

8 929

31

8 898

8 929

12652

Rökarns pumtstn

1 816

0

1 816

0

12655

Klintehamn avl ren verk

2 710

1 908

802

5 700

12657

Katthammarsvik ARV

7 923

253

7 670

1 000

12702

Slite deponi

10 737

1 817

8 920

10 737

12703

Återvinningscentraler

10 988

261

10 727

10 988

12716

Avveck spilloljdepå Guteb

0

13

-13

13

12717

Hygieniseringsanlägg Fårö

891

0

891

891

12729

Farligt avfall Skarphäll

1 000

0

1 000

1 000

12730

Slamtömningsplatser

2 000

0

2 000

2 000

12803

VBY Hamn Förbättr.åtg.

2 415

0

2 415

2 000

12812

Rep spont kajanläggningar

8 014

385

7 629

3 800

12835

Visby Hamn omb. fender

46

0

46

0

12836

VBY Elanslutning fartyg

20 478

2 232

18 246

8 500

12837

Byte rulltrappor hamnterm

1 958

36

1 922

200
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Projektnr

Projektnamn

Årsbudget, tkr

Utfall, tkr Avvikelse, tkr

12850

Förbättring övriga hamnar

1 000

190

12870

Servicehus Ronehamn

1 451

12871

Rensmuddring Ronehamn

6 943

12872

Klintehamn logistikytor

12873

Fårösund renov vågbrytare

13000

Prognos 2019, tkr

810

500

514

937

1 451

649

6 294

4 500

1 500

0

1 500

1 500

2 000

0

2 000

2 000

Reinvestering i VA-anlägg

73 376

230

73 146

65 000

13001

Reinv Ljugarn RV nyanslut

0

103

-103

0

13002

Herrviks intagsledning

0

2 319

-2 319

0

13004

Reinv ny utg ledn t Slite

0

114

-114

0

13007

Reinv Alva tornet

0

4 016

-4 016

0

13025

Katt-vik ledn reservoar

0

28

-28

0

13027

Rötgaskammare förproj

0

33

-33

0

13028

Vatten/avl;s försörjn Vy

0

13

-13

0

13030

ÄTA S:a Linan, ledn Eksta

0

800

-800

0

14000

Förvärv/ kommande försälj

0

45

-45

0

14020

Försäljning Bostadsmark

0

18

-18

0

14040

Försäljning Fastighet

0

105

-105

0

15000

Ombyggnad vattenverk

10 115

0

10 115

7 500

15015

Garantibesiktn Herrvik VV

0

7

-7

0

15016

Kvarnåkershamn risk uppst

0

100

-100

0

15017

Åtgärder Roma VV

0

55

-55

0

16000

Omb avloppsreningsverk

8 267

0

8 267

4 000

17000

Sanering VA-ledn nät

4 449

0

4 449

10 000

17001

San Ardre Fjärdingsmanv

0

10

-10

0

17004

San Burgsvik Hoburgsv inf

0

28

-28

0

17009

San Roma KungsallÃ©n inf

0

35

-35

0

17010

San Ronehamn Kustroddarg

0

20

-20

0

17011

San Ronehamn Hilda Lustgr

0

30

-30

0

17023

Roma Dagvatten

0

761

-761

0

17025

San Katthammarsvik VV+led

0

450

-450

0

17026

San Ronehamn Camping

0

182

-182

0

17030

San Havdhem Dagv Stora vä

0

95

-95

0

17032

VA-ledn Vä-garnP5-Klinthm

0

1 142

-1 142

0

22001

Reinvestering data/IT

600

0

600

0

22103

IT,inv fastighetsserv

53

0

53

0

22600

Maskiner o Fordon

8 000

1 498

6 502

8 000

22602

Maskiner o Fordon, Avfall

6 500

0

6 500

6 500

22709

utveckling Visby

501

0

501

0

22710

Hållpl-stolpar landsbygd

1 569

0

1 569

0

22711

Utv serviceorter inkl hpl

1 043

0

1 043

0

22712

Busstrafik X-kaj

51

0

51

0

648 666

124 206

524 461

517 623

Summa
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1 Sammanfattning
Man kommer under året slutföra del ett i det påbörjade arbetet och investeringar man genomför
för att få en modern och miljöanpassad övningsplats. Del två kommer att krävas EU medel för
att starta och genomföra.
Enligt tidigare beslut ska arbetet med ett nytt handlingsprogram påbörjas efter sommaren 2019,
som sen skall antas under 2020. Men på grund av den regeringsförsening som Sverige hade efter
valet så har inte förslaget av ändringar i lagen hunnits genomföras, och troligtvis kommer det inte
att hinnas med en förändring för ikraft tagande under 2020. RF bör återigen göra en bedömning
om vi skall prolongera handlingsprogrammet för LSO en gång till.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden. Detta är ett
problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning och
rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Semesterplaneringen för heltidspersonalen är genomförd. Utbildningen av Region Gotlands
personal i (SBA) systematiskt brandskyddsarbete har kommit igång.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden. Detta är ett
problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning och
rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Verksamhetsmått
Räddningstjänst

Totalt antal larm
-varav IVPA (i väntan på ambulans)
-varav brand ej i byggnad
-varav brand i byggnad
-varav trafikolycka
-varav automatlarm
IVPA (i väntan på ambulans)
Hjärtstoppslarm
Annat sjukvårdslarm
Annan hjälp till ambulans
Kommentar

2018 Q1

2019 Q1

103

128

12
12
22
31
26

12
16
26
35
13
26
11

Något mer antal larm jämfört med samma period 2018, störts skillnad gäller IVPA. IVPA är från
och med 2019 uppdelad i tre underkategorier.

3 Ekonomisk uppföljning och prognos
I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser regionen som
helhet och följs upp centralt. Utöver de gemensamma målen har tekniska nämnden nämndmål
som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån nämndens uppdrag att
styra verksamheten.
Budget
Budget Utfall
Avvikelse Utfall
helår
jan 2019 jan- jan 2018 jan2019
mars,
mars, tkr mars, tkr
mars, tkr
tkr
Intäkter
325
757
432
525
1 313
Driftkostnader
-13 362
-13 652
- 290
-14 095 -53 461
Netto
-13 037
-12 895
142
-13 570 - 52 148

Prognos
helår
2019

1 313
56 394
- 55 081

Kommentar

Prognosen för helåret är ett underskott på 2 933 tkr. Då beslutat handlingsprogram ligger kvar till
det nya antas under 2020, kommer det precis som tidigare år vara så att den ekonomiska ramen
inte räcker till. Ytterligare inför 2019 har även en lönesatsning utifrån kommunals avtal gjorts på
brandmän med yrkesutbildning. Det innebär en löneökning med 11 400 kr per månad exklusive
PO-tillägg, vilket inte har kompenserats i den ekonomiska ramen.
Intäkterna är något högre för perioden, det beror framförallt på att en årshyra inte blivit
periodiserad över året.

4 Investeringar
Investeringsprognosen för räddningstjänsten beräknas till 9 071 tkr. Periodens utfall för
investeringsutgifter är 208 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2019, tkr

Investeringsbudget
Utfall perioden
Övningsplats
Sambandsutrustning
Brandutrustning
Inköp fordon
Summa perioden

9 071

Prognos

9 071

60
36
83
29
208

Kommentar
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 miljoner kronor för investeringar plus en beslutad
kompletteringsbudget 2019 på cirka 3 miljoner kronor, detta medför en total investeringsbudget
på cirka 9 miljoner kronor. Under första kvartalet har framförallt beställningar genomförts och
leverans ej skett, därav kommer kostnaderna senare under året.

5 Personalstatistik och personalkostnad
I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för delår 1 2019. Denna statistik
är manuellt framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är
tjänstlediga av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2018-12-31 och 2019-02-28
(Tv – tillsvidareanställd, Visst – visstidsanställd)
2018-12-31

2019-02-28

Tv

Visst

Totalt

Tv

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

46

6

52

49

49

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

4

Total

50

56

53

6

Visst

0

Totalt

53

-3

-3

Till detta kommer cirka 125 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Vi har i början av året rekryterat de vakanser vi haft på tillsvidareanställda heltidsbrandmän inom
räddningstjänsten. Vi har även rekryterat cirka 15 brandmän till Räddningstjänst i beredskap.
Vi har även rekryterat nya medarbetare inom räddningstjänsten. Vi har lyckats tillsätta de platser
vi har haft lediga på heltidsstyrkan, vi ser dock en tendens i att det blir allt svårare att rekrytera
erfarna brandmän eller brandmän som genomgått utbildningen Skydd mot olyckor. Att rekrytera
brandmän till räddningstjänst i beredskap har varit svårt i många år, det har dock varit en positiv
rekryteringsomgång i år och vi har lyckats rekrytera cirka 15 medarbetare dit som har utbildats i
början av året. Vi har dock fortfarande vakanser på några stationer.
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1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
Socialförvaltningens uppdrag är att bidra till goda livsvillkor för människor som vistas på
Gotland. Förvaltningen ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och hemsjukvård. Tillsammans med våra
nästan 1 800 medarbetare ger vi rättssäker verksamhet av hög kvalitet.
1.1

Kvalitet

Psykisk ohälsa är ett av våra vanligaste hälsoproblem. I det förebyggande arbetet inom
socialförvaltningen pågår ett arbete med att skapa en utbildningsplan i psykisk hälsa där
utbildningar ska vara genomförda innan årets slut.
Digitalisering är en viktig del i socialförvaltningens utvecklingsarbete för att möta
framtidens behov och effektivisera våra processer. Inom förvaltningens avdelningar pågår
arbete med att identifiera områden som kan utvecklas genom digitalisering, utse
medarbetare med särskilt ansvar för digitalisering samt att fortsätta införande av e-tjänster.
Brukarmedverkan är ett viktigt område för att utveckla socialtjänsten och vi arbetar i högre
utsträckning för att öka brukares involvering i utvecklingsarbetet. Ett gott exempel är den
arbetsgrupp avseende habiliteringsersättning där brukare i daglig verksamhet ingår.
Ledarskapet står inför många utmaningar och vi behöver i allt snabbare takt kunna ställa
om vår verksamhet och anpassa till ny kunskap och nya arbetssätt. En viktig del i
förändringsarbete är även att lämna invanda arbetssätt i takt med införande av nya. Chefer
inom socialförvaltningen kommer under året få gå utbildning inom förändringsledning för
att kunna möta kommande utmaningar.
1.2

Medarbetare

Kompetensförsörjningen är sedan tidigare en av förvaltningens största utmaningar.
Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget. Förvaltningen
lyfter fram sina medarbetare genom ett ambassadörsprogram. Som ett led i att säkra
bemanningen inför sommaren har förvaltningen inrättat tre semesterperioder för
medarbetare inom förvaltningens omvårdnadsyrken.
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Den ackumulerade sjukfrånvaron under januari och februari var 9,15 procent för hela
socialförvaltningen jämfört med 8,66 procent under motsvarande period föregående år.
Det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser efter endast två månader men
generellt kan sägas att huvuddelen av sjukfrånvaron avser korttidsfrånvaro som påverkats
starkt negativt av årets influensa.
Som ett led i att utveckla befintliga medarbetare erbjuder förvaltningen medarbetare inom
hemtjänsten gratis körkort. En satsning på kompetensutveckling inom socialrätt görs för
berörda handläggare inom myndighetsavdelningen och individ- och familjeomsorgen.
Förvaltningens första chefstrainee har påbörjat sitt drygt ettåriga traineeprogram. Ett
försök med heltid som norm är på väg att genomföras inom två enheter, ett särskilt boende
och ett hemtjänstområde. Arbete pågår med hållbar bemanningsplanering för att koppla
bemanning till ekonomiskt resultat samt skapa möjlighet att införa heltid som norm.
1.3

Ekonomi

Nämndens ekonomi är inte riktigt i balans med ett prognostiserat underskott mot budget
på 5 miljoner kronor. Det har varit obalans mellan uppdrag och resurser ett flertal år vilket
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beror på att gotlänningarnas behov av socialtjänsten insatser ökat. Nettokostnaden för
förvaltningen har ökat med 0,6 procent för perioden och prognosen för helåret är en
ökning på 1,8 procent, vilket får anses som lågt. Målet en ekonomi i balans är inte uppnått.
För äldreomsorgen redovisas ett stort överskott samtidigt som det är brist på platser på
särskilt boende. För LSS-verksamheten prognostiseras ett underskott på 15,8 mnkr vilket är
lägre än tidigare befarat. Volymerna har minskat något första kvartalet men det är svårt att
göra en prognos för helåret då volymerna kan både öka och minska över året samt att det
finns brukare med omfattande insatser.
För individ- och familjeomsorgen är underskott både för perioden och i helårsprognosen.
Kostnaderna för placeringar inom barn- och ungdomsvården befaras vara i nivå med
föregående år. Ett flertal åtgärder syftar till att minska antalet placeringar
Missbrukarvårdens kostnader har minskat betydligt medan kostnaderna för
försörjningsstödet nu ökar.
För mottagningen av ensamkommande ungdomar är prognosen ett överskott på 1,6 mnkr
till skillnad från de senaste årens stora underskott.

2 Händelser av väsentlig eller kritisk betydelse
Sammanhållen beroendevård

Första kvartalet startade sammanhållen beroendevård tillsammans med psykiatrin. Nu finns
en helt ny vårdkedja som gör det möjligt att hjälpa en person som söker hjälp när denne är
motiverad och hjälpsökande. Platserna har varit belagda sedan slutet av januari och idag
finns en kö.
Första linjen invigdes

I slutet av mars invigde socialtjänsten tillsammans med hälso- och sjukvården
mottagningen Första linjen i Visby. Första linjen är en mottagning dit barn och unga och
deras föräldrar kan vända sig vid psykisk ohälsa. Tanken är att det ska vara en enkel väg in
för stöd och råd.
Första linjen drivs som ett projekt i ett första skede.
Vi vann servicepriset!

Socialförvaltningen hade hela åtta bidrag nominerade till årets Förnyelsedag. Och i
kategorin Servicepriset tog vi hem segern. Stöd- och försörjningsenheten inom individ- och
familjeomsorgen vann priset för att de digitaliserat ansökan om försörjningsstöd.

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Mobila mötesplatser

Socialförvaltningens hälsofrämjande enhet har börjat med så kallade mobila mötesplatser.
Det innebär att de åker runt i olika socknar på Gotland och leder exempelvis
samtalsgrupper och rörelsegympa. Under mars ledde de balansgymnastik på Biltema i
Visby.
Marica Gardell får viktigt uppdrag

Socialdirektör Marica Gardell har blivit ny ordförande i SKL:s nätverk för socialdirektörer
och socialchefer i Sverige. Nätverket träffas flera gånger per år och bevakar och diskuterar
frågor som förändringar i lagstiftning och kompetensutmaningar.
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Välfärdteknik

Tack vare statliga stimulansmedel har särskilda boenden runt om på Gotland fått pröva
olika typer av välfärdsteknik under våren. Produkterna har testats på personer med
demenssjukdom med hjälp av medarbetare. När projektet utvärderats ser en majoritet av
medarbetarna en nytta med produkterna, både för brukarna och för verksamheten.
Produkterna kommer fortsatt att finnas kvar i verksamheterna.
Rekrytering av sommarpersonal

Under vintern och våren har rekrytering av sommarpersonal inom främst
omvårdnadsyrkena pågått. Det har blivit allt tuffare att rekrytera sommarvikarier, vilket
märks inte bara hos Region Gotland utan i många branscher på Gotland. En omfattande
rekryteringskampanj är igång sedan i december förra året med satsningar i sociala medier,
besök på gymnasiet och på Uppsala universitet Campus Gotland, pressaktiviteter och
mycket annat.
Socialförvaltningens ambassadörer har en viktig roll i rekryteringskampanjen.
Familjehem

Just nu bor cirka 70 gotländska barn i familjehem eftersom de av olika anledningar inte kan
bo hos sina föräldrar. Men fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner behövs.
Under våren har förvaltningen via en kampanj bland annat i sociala medier informerat om
läget och sökt nya familjehem. Kampanjen var lyckad och många intresserade har hört av
sig.
Två nya poddar under våren

Under våren har två nya avsnitt i socialförvaltningens podd I verkligenheten publicerats.
Hamid Mohammadi berättar om hur det är att, efter att ha kommit som ensamkommande,
nu stå på egna ben i det gotländska samhället. I det andra avsnittet berättar två socionomer
hur det är att jobba med svåra barnärenden. Poddarna sprids i sociala medier och till
särskilt intressanta grupper. De finns också på socialförvaltningens hemsida.
Brukarmedverkan inom daglig verksamhet

Under våren har en grupp bestående av tjänstemän och brukare inom daglig verksamhet
tillsammans sett över habiliteringsersättningen. De genomförde en studieresa till Botkyrka
för att se hur de jobbar där och för att få reda på hur deras ersättning ser ut. Gruppen
kommer med en rapport under våren.
Stuxgården fyllde 50 år

Äldreboendet Stuxgården i Fårösund fyllde 50 år och firade med att bjuda in boende,
medarbetare och tidigare medarbetare till middag. Radio Gotland sände direkt från
festligheterna.

3 Förväntad utveckling
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Heltidsresan

Resan mot heltid är igång och under de närmaste tre åren hoppas socialförvaltningen och
fackförbundet Kommunal att så många som möjligt av förvaltningens anställda går upp i
heltid. Det handlar om att möta framtidens rekryteringsbehov men också om att få ett mer
jämställt samhälle. Och för den enskilde medarbetaren är det en möjlighet till ökad inkomst
och pension. Inom socialförvaltningen jobbar drygt 800 medarbetare deltid.
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Gratis körkortsutbildning

Socialförvaltningen satsar på att höja kompentensen bland medarbetarna och erbjuder
gratis körkortsutbildning. Med start i vår kommer 25 anställda undersköterskor inom
hemtjänsten att erbjudas betald körkortsutbildning.
Test av resursfördelningsverktyg

Myndighetsavdelningen testar nu Kuben som är ett webbaserat verktyg där
resursfördelningen sker kopplat till individen förmågor och behov. Detta gäller både
insatser enligt socialtjänstlagen och LSS. Då detta verktyg används i flera andra kommuner
kommer resursfördelningen att bli mer kvalitetssäkrad. Resursfördelningen syftar till att
beräkna till exempel antal hemtjänsttimmar för att tillgodose ett visst behov.
Socialförvaltningen först ut med chefstrainee

Socialförvaltningen startade 2019 med att sätta igång ett chefstraineeprogram. Först ut är
sjukgymnasten Elizabeth Qviström som under ett och ett halvt år på olika sätt ska få
förbereda sig för att bli chef inom socialförvaltningen.
Digitalisering

Efter projektet med välfärdsteknik står nästa satsning kring digitalisering på tur. Svenska
ESF-rådet har beviljat socialförvaltningen sex miljoner kronor. Pengarna ska gå till satsning
på digitalisering inom äldreomsorgen och främst till kompetensutveckling i digitala verktyg
och välfärdsteknik för de medarbetare som står närmast brukarna i vardagen. Det kommer
även att hållas utbildning kring förändringsledning för chefer inom ramen för projektet.
Intranätet

Under våren pågår arbetet med att bygga Region Gotlands nya intranät. Förhoppningen
med det nya intranätet är att det ska knyta samman medarbetare ännu mer och att
sökfunktionen ska underlätta arbetet för alla anställda. Det ska också vara ett tydligare
fokus på att vi är en region, en arbetsplats. Socialförvaltningen arbetar intensivt med att
skapa det nya intranätet som ska sjösättas i juni.

4 Samhälle
Avser mål: God folkhälsa
Aktivitet

Mätbart mål

Status

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Ej
Påbörjad
påbörjad
1.

Skapa en plan för att utbilda medarbetare
kring första hjälpen i psykisk hälsa

Utbildningar är genomförda
utifrån plan

x

2.

Fortsätta arbetet med att nå fler äldre i
förebyggande arbetssätt

Aktiviteter har under året
ordnats på tre nya platser
på ön

x

Genomför
d

1. Inom Socialförvaltningen har en grupp utsetts som ansvarar för att ta fram en plan
för att utbilda medarbetare kring första hjälpen i psykisk hälsa. Gruppen leds av
utvecklingsledare som i samråd med utsedda representanter från avdelningarna gör
en prioritering för medarbetare som skall genomföra utbildningen.
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Inom flera avdelningar har enhetschefer genomgått utbildning i Första hjälpen för
psykisk hälsa
2. Seniorteamet inom den hälsofrämjande enheten har haft en mobil mötesplats på
Biltema under första kvartalet. Syftet med de mobila mötesplatserna är att kunna nå
fler äldre som inte vanligtvis besöker de öppna fasta mötesplatserna. Flera
satsningar har gjorts för att möta fler äldre vilket resulterar i att vi kan se en knapp
fördubbling av antalet nya gäster till mötesplatserna, jämfört med samma period
året innan.

5 Kvalitet
Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotland, God kvalitet i omsorgen, God kvalitet i vården, Ledare
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna.

Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Identifiera områden som kan utvecklas
genom digitalisering

Varje utföraravdelning
identifierar 2 nya områden

x

2.

Fortsätta utvecklingen av E-tjänster

Skapa 4 nya E-tjänster

x

3.

Socialförvaltningen skall skapa en plan för
prioriterade områden kring digitalisering
och arbete utifrån denna

Plan är framtagen och
förankrad

x

4.

Införande av digitala tjänster skall föregås
av underlag kring kostnad och effekt

Standardiserat underlag tas
fram och används

x

5.

Fysiska möten ersätts i den mån det är
möjligt med webbmöten

Möjlighet finns att delta på
möten via webb

x

6.

Utse medarbetare med ett särskilt ansvar
för digitalisering

Avdelningar har namngivna
personer

x

7.

Brukare skall vara delaktiga i utformandet
av genomförandeplaner

Vid uppföljnings skall detta
kunna styrkas

x

8.

Öka kunskapen och användandet av SIP

Öka antalet genomförda
SIP:ar

x

Brukarmedverkan i ett
utvecklingsområde

x

50% av förvaltningens
chefer har gått utbildning i
förändringsledning under
2019

x

9.

Skapa former för brukares medverkan i
utvecklingsarbetet

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

10. Anordna utbildning för chefer i
förändringsledning

Genomför
d

1. Inom avdelningarna pågår arbetet med att identifiera områden som kan utvecklas
genom digitalisering. Inom hemtjänsten så deltar man i en förstudie gällande
planeringsverktyg samt ett uppdrag avseende möjligheten att införa matinköp till
brukare via surfplatta.
Inom individ och familjeomsorg pågår planering av pilotinförande gällande
taligenkänning som ett hjälpmedel vid dokumentation.
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Hemsjukvården står inför att testa mobil dokumentation samt att kunna erbjuda
digitala hembesök. Vidare planerar hemsjukvården ett arbete med att göra
patientjournalen tillgänglig för den enskilde.
Inom avdelningen för särskilda boenden så har man identifierat
utvecklingsområden såsom digitala signeringslistor, appar för dokumentation och
planeringsverktyg. Inom särskilda boenden prövas och utvärderas även
tillsynskameror i syfte att minska antalet tillsynsbesök under natten.
Inom Omsorgen om funktionsnedsatta kommer man att testa en app för brukares
kognitiva stöd i vardagen. Vidare så har man identifierat ett utvecklingsområde för
att öka brukares delaktighet genom att genomförandeplanen tas fram digitalt och
färdigställs i mötet tillsammans med brukaren.
Myndighetsavdelningen kommer under hösten att skapa en plan för områden som
kan digitaliseras.
2. Under januari lanserades en e-tjänst för bokning av intervjutid i samband med
vikarierekrytering till sommaren vilket har varit en effektiviseringsåtgärd som fallit
väl ut. Flera nya e-tjänster är under framtagande.
Förvaltningen har även utsett två pilotflöden för att testa automatisering med
koppling till verksamhetssystemen Treserva och Lifecare/Procapita (ett för
respektive system).
3.

Inventering och kartläggning pågår inför framtagandet av socialförvaltningens
digitaliseringsplan.

4. I samverkan med Regionstyrelseförvaltningen så har Socialförvaltningen valt att bli
pilot för att testa ett verktyg för kostnads- och nyttorealisering framtaget av
ekonomistyrningsverket. Det kommer primärt att testas på förstudien avseende
planeringsverktyg samt utredning kring matinköp via surfplatta.
5. Avdelningschefer och enhetschefer har nu möjlighet till webbmöten via sina
datorer. Antalet interna och externa möten ökar och medarbetare uppmuntras till
att använda webbmöten i högre utsträckning.
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Inom förvaltningen hälsofrämjande enhet har Facebook använts för att sända
föreläsningar i syfte att nå fler deltagare som har svårt att ta sig från hemmet.
Webbmöten används som mötesform inom enheten och försök har gjorts rörande
medarbetar- och lönesamtal via webb.
6. Inom vissa avdelningar har arbetet startat med att utse medarbetare med ett särskilt
ansvar för digitalisering. Exempel är Individ och familjeomsorgen som har beslutat
att medarbetare med utökad systembehörighet skall få det särskilda ansvaret för
digitalisering och myndighetsavdelningen där verksamhetsutvecklare har det
utsedda ansvaret.
7. Under sommaren och hösten kommer Kvalitets- och utvecklingsavdelningen att
göra en granskning av genomförandeplaner inom de olika insatsområdena.
Resultatet kommer sedan att analyseras i fokusgrupper där personal från olika
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insatsområdena deltar. Detta för att kunna identifiera vilka utbildningsinsatser som
behövs inom området framöver.
I och med införandet av IBIC så pågår i hemtjänsten även en dialog om arbetet
kring att göra brukare mer delaktiga i utformandet av genomförandeplanen.
Inom IFO så har man satt upp ett mål att 100 procent av brukarna skall ha aktuella
genomförandeplaner. Inom öppenvården använder man Scott-Millers
mätinstrument som ett sätt att mäta barn och vuxnas känsla av bl a delaktighet.
Mätningen visar en ökning för första delen av 2019 där behandlingseffekten uppgår
till 55 procent jämfört med 25 procent under samma period föregående år.
Inom Omsorgen om funktionsnedsatta så pågår ett arbete att utveckla
arbetsmetoder för att möjliggöra större delaktighet från brukare. Det kan handla
om teckenstöd, förberedande möten eller samtalsplatta.
8. Arbetet för att öka kunskapen och användandet av SIP pågår på alla nivåer inom
socialförvaltningen. Ett förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete pågår mellan
HSF och SOF med bl a digitalisering av blanketter och utbildningsplanering. Inom
de avdelningar som är berörda av SIP så lyfts frågan både på lednings- och
verksamhetsnivå och utbildningar planeras i flera verksamheter under hösten.
9. Inom förvaltningen pågår ett viktigt utvecklingsarbete kring brukares delaktighet i
utvecklingen av våra verksamheter.
Inom individ- och familjeomsorgen så pågår flera arbeten för att öka brukarens
medverkan i utvecklingsarbetet. Exempelvis så pågår ett nationellt arbete inom
SKL där klienter kommer att delta i syfte att samla in upplevelser av insatsen.
Vidare så har stöd- och försörjningsenheten infört att handläggare genomför
telefonintervjuer med avslutade klienter för att undersöka upplevelsen av vad som
fungerade bra resp. mindre bra.
Omsorgen om funktionsnedsatta och Kvalitet- och utvecklingsavdelningen
samverkar kring ett utvecklingsarbete angående habiliteringsersättning för brukare
inom daglig verksamhet. Arbetsgruppen består av
utvecklingsledare/verksamhetsutvecklare samt tre brukare med beslut om daglig
verksamhet. Arbetsgruppen har varit på studiebesök i Botkyrka för att ta reda hur
de arbetar med frågan. I arbetet har det varit hög delaktighet från brukare/kunder
från att arbetet planerats till att rapporten skrivits.
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Inom myndighetsavdelningen så bjuds brukare och intresseorganisationer in
rörande utvecklingsarbetet för SIP. I utvecklingen av förenklats beslutsfattande så
har pensionärsrådet fört dialog med utredaren av uppdraget.
10. Planering pågår avseende utbildning i förändringsledning för hälften av
förvaltningen chefer. Utbildningen kommer att äga rum under hösten 2019 och
kommer att genomföras av ett externt utbildningsföretag.
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6 Medarbetare
6.1

Prioriterade utvecklingsområden medarbetare

I målområdet Medarbetare kopplar socialförvaltningen till följande mål:





Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
6.2

Kompetensförsörjningsplan

Avser mål: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling, Ledare skapar
förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetare, Medarbetare förstår verksamheten och
sitt uppdrag, Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetare att behålla god hälsa.

Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Arbeta utifrån kompetensförsörjningsplan

Alla avdelningar ska ha
aktivitetsplaner som
kontinuerligt följs upp

Genomför
d

x

Förvaltningens verksamheter tar emot ett flertal praktikanter inom dess olika
handläggaryrken, omvårdnadsyrken och legitimationsyrken.
Under februari har förvaltningens första chefstrainee påbörjat sitt chefstraineeprogram som
kommer att sträcka sig över hela 2019 och en bit in på 2020. Programmet syftar till att
förbereda och introducera nya chefer så att de snabbare kan komma in i chefsrollen och
fokusera på verksamheten och dess medarbetare.
Förvaltningen påbörjade under hösten 2018 ett ambassadörsprogram för medarbetare
inom omvårdnadsområdet. Programmet fick ett mycket positivt gensvar bland
förvaltningens medarbetare. Totalt antogs cirka 25 ambassadörer till
ambassadörsprogrammet och kommer under programmet bland annat delta i mässor,
pressaktiviteter, filmer, och marknadsföringsmaterial. Från och med hösten 2019 kommer
programmet att bli regiongemensamt och drivas genom regionstyrelseförvaltningen.
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Förvaltningen har med hjälp av omställningsfonden erbjudit medarbetare som arbetar inom
hemtjänsten att ta körkort gratis. Körkortsutbildningen påbörjas under våren och hittills
har åtta medarbetare valt att anta utbildningen.
Med hjälp av omställningsfonden har förvaltningen upphandlat utbildning i socialrätt, både
grundutbildning och fördjupning inom LVU och LVM. Utbildningarna kommer att ges till
berörda medarbetare inom individ- och familjeomsorgen och myndighetsavdelningen.
Enhetschefer och planerare inom omvårdnadsområdet har genomgått en heldagsutbildning
i hållbar bemanningsplanering i syfte att ge verktyg som tydligt kopplar ihop
schemaplaneringen och arbetstidens förläggning med verksamhetens ekonomiska ram.
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Utbildningen syftade också till att förbereda verksamheterna på att kunna hantera ökade
sysselsättningsgrader inom heltidsresan. Förvaltningen har avropat halvtids HR-specialist
från regionstyrelseförvaltningen för att ge stöd åt avdelningarna i deras fortsatta arbete med
bemanningsplaneringen. Ett flertal chefer från förvaltningen har också besökt Kalmar
kommun för att få en fördjupad inblick i hur bemanningsplaneringen fungerar i praktiken
och vilka förutsättningar som krävs för att få den att fungera i verksamheterna.
Verksamheterna inom omvårdnadsområdet har under våren färdigställt förläggningen av
sommarsemestern, och nytt för 2019 är att semestern förläggs i tre semesterperioder. Syftet
är att minska vikariebehovet då det blivit svårare att rekrytera vikarier. Parallellt med
vikarierekryteringen arbetar verksamheterna också med att, där det är möjligt, hitta
flexibilitet i bemanningen under sommaren, förändra scheman samt öka befintliga
medarbetares sysselsättningsgrader. Hittills är antalet rekryterade sommarvikarier för årets
första månader betydligt lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

6.3
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Arbete för att minska sjukfrånvaron

Hemsjukvården har överanställt sjuksköterskor för att minska sjukfrånvaron och
reducera sårbarheten vid frånvaro.
Hemtjänsten har förändrat kvällspassens sluttid och fördelat om ansvaret kopplat till
trygghetslarmen. Förändringen bedöms få positiv påverkan på sjukfrånvaron.
Samtliga avdelningar fortsätter att arbeta med tidiga kontakter mellan chef och
medarbetare vid sjukanmälan samt att vid behov initiera rehabutredningar med stöd av
företagshälsovården och HR. Arbetet bedöms på sikt få positiv effekt på
korttidsfrånvaron.
Förvaltningen har fullt ut börjat använda rehabiliteringsverktyget Adato och chefer
följer hädanefter upp sjukfrånvaro och hanterar rehabiliteringar med hjälp av verktyget.
Individ- och familjeomsorgen fortsätter att på myndighetssidan pressas av svårigheten
att rekrytera socionomer till den sociala barnavården, vilket påverkar medarbetarnas
arbetsmiljö. Avdelningen har därför tvingats anlita hyrsocionomer för att avlasta
medarbetarna.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning arbetar med att införa hälsosamma
scheman. Enheterna har, där det är möjligt, kortat ner arbetspassen och infört raster.
Enheterna anpassar vid behov scheman så att sjukskrivna medarbetare snabbare kan
återgå i arbete.
Förvaltningens chefer har uppdaterat arbetsgruppernas handlingsplaner avseende
medarbetarundersökningen. 107 handlingsplaner om totalt 346 aktiviteter finns inlagda
i systemet och aktiviteterna avser huvudsakligen de av systemet rekommenderade
områdena; samarbete inom arbetsgruppen, arbetsbelastning, feedback och ledarskap.
Ett flertal enheter och avdelningar använder företagshälsovården för att arbeta med
samarbete och konflikthantering inom arbetsgrupper.
Särskilda boenden har genomfört en enkät om friskvård med 64 procent svarsfrekvens.
Med mycket god marginal visar resultatet att trivseln på arbetsplatsen är den klart
viktigaste faktorn för att medarbetarna ska må bra på arbetet., därefter kommer
scheman, tydliga uppdrag och organisation. Enkäten har även genomförts med
medarbetare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. I resultatet
framgår ett flertal förslag på åtgärder som ska utvärderas inom avdelningen.
Omvårdnadsområdet arbetar med att implementera hållbara och hälsosamma scheman.
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Vid upprepad korttidsfrånvaro erbjuds medarbetare hälsosamtal genom
företagshälsovården i syfte att klargöra de faktorer kring hälsan och arbetsmiljön som
medarbetaren själv kan påverka för en förbättrad eller bibehållen arbetsförmåga.
Enhetschefer uppmuntrar medarbetare att nyttja friskvårdstimmen, och där det inte är
möjligt erbjuds friskvårdsbidrag.
Hemsjukvården har friskvårdsombud som genomför friskvårdsaktiviteter med
medarbetarna ett par gånger per år.
6.4

Arbete med kompetensutveckling för chefer

Alla medarbetares och chefers kompetensutveckling planläggs i deras individuella
kompetensutvecklingsplaner. Avdelningarna har också aggregerade
kompetensutvecklingsplaner som innefattar kompetensutveckling för såväl medarbetare
som chefer. Därtill deltar förvaltningens chefer, i den mån det är möjligt och relevant, i
olika regiongemensamma chefskurser inom särskilda områden såsom exempelvis ”det svåra
samtalet”.
Alla nya chefer genomgår regionens chefskola. Nya chefer har också en separat
introduktion i övergripande ekonomi- och personalfrågor med förvaltningens ekonomirespektive HR-chef. Några chefer har även chefscoaching genom företagshälsovården.
Socialförvaltningen har nominerat fem kandidater till Vägen Till Ledarskap.
Hemsjukvårdens ledningsgrupp har som första avdelning inom regionen påbörjat Edward
Lynxs program för ledningsgruppsutveckling. Målet är att få en gemensam bild av
ledningsgruppens funktion och skapa bättre förutsättningar för en effektiv verksamhet
samt öka chefernas kompetens i förändringsledning.
Chefer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har deltagit i
ledarutveckling gällande mål och uppföljning av mål. Under maj kommer enhetschefer att
påbörja utbildning i salutogent ledarskap. Ledningsgruppen har under våren avslutat
studiecirkeln ”Ta din roll på jobbet”.
Förvaltningen har haft en halvdags inspiration och workshop om jämställdhet och
likabehandling i syfte att förbättra kvaliteten i insatserna till brukare men också för att
förbättra möjligheten till kompetensförsörjning. Workshopen leddes av
jämställdhetskonsulten Ulrika Eklund.
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6.5

Arbete för att få ett hållbart ledarskap

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning skapade under 2018 en femårsplan för
att få ett hållbart ledarskap. Avdelningen har hittills minskat två av nio enheter och har en
resurschef på 40 procent som andra enheter kan avropa om det uppstår behov av det i
verksamheterna. Samtliga enheter inom avdelningen har minst 33 procent stöd genom
administrativ assistent.
Inom särskilda boenden har enhetscheferna stöd genom administrativ assistent. En
samordnare har anställts tillfälligt där det funnits behov.
Myndighetsavdelningen har rekryterat en verksamhetsutvecklare som senare under våren
kommer att förstärka ledningsgruppen.
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6.6

Arbete för att minska beroendet av hyrpersonal

Hemsjukvården har inte längre någon hyrpersonal. Däremot kommer avdelningen troligtvis
att behöva förstärkas med hyrsjuksköterskor under sommaren på grund av svårigheten att
rekrytera sommarvikarier. Individ- och familjeomsorgen har under våren tre
socionomkonsulter. På grund av sex kommande föräldraledigheter kommer avdelningen
troligtvis att behöva förstärkas med konsulter även under hösten.
6.7

Arbete för förvaltningen med ”Heltid som norm”

Förvaltningen har fattat beslut om att inom projektet genomföra två piloter med heltid som
norm, dels på ett särskilt boende och dels i ett hemtjänstområde. Förberedelser pågår för
att kunna genomföra piloterna.
6.8

Arbete i förvaltningen med RAK, rätt använd kompetens

Förvaltningen arbetar sedan tidigare med målet att i alla situationer försöka använda rätt
kompetens till de arbetsuppgifter som ska utföras. Det innebär att avdelningarna i varje
tillfälle funderar över vem som bäst kan utföra arbetsuppgifterna.
Inom särskilda boenden har vissa undersköterskor, så kallade USK+, fått delegation att
utföra mer HSL-inriktade arbetsuppgifter Inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning arbetar tre medarbetare med att kvalitetssäkra dokumentationer och
genomförandeplaner. Inom omvårdnadsområdet finns utsedda planerare som ger stöd till
chefen i schemaläggning. Inom hemtjänsten pågår tidsmätning i syfte att få fram
beslutsunderlag för ett försök med e-handel.
6.9
6.9.1

Personalstatistik
Förändringar i antal anställda

Antal anställda
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda –
månadsavlönade
Totalt

Februari 2019
1 593
166

Januari 2019
1 595
159

Februari 2018
1 660
147

1 759

1 754

1 807

Förändringen i antalet anställda under de två första månaderna avser i stort bara
visstidsanställda medarbetare. Vid jämförelse med februari föregående år förklaras
skillnaden till stor med omställningen av medarbetare inom boende för ensamkommande
unga. Därtill förklaras förändringen av upp- och nedgångar i volymer inom andra
insatsområden.
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6.9.2

Förändringar i antal årsarbetare

Antal årsarbetare
Tillsvidareanställda

Februari 2019
1 444

Januari 2019
1 446

Februari 2018
Uppgift saknas

Visstidsanställda –
månadsavlönade
Totalt

144

138

Uppgift saknas

1 588

1 584

1 687

Utvecklingen av antalet årsarbetare följer utvecklingen av antalet anställda, dvs antalet
årsarbetare har liksom antalet medarbetare minskat något under årets första två månader.
Dock saknas uppgifter för 2018 avseende antalet årsarbetare uppdelat på tillsvidareanställda
och visstidsanställda, vilket beror på störningar i uppföljningen i samband med övergången
från årsarbetstidsavtalet till AB (Allmänna Bestämmelser).
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6.9.3

Förändringar i faktiskt arbetad tid

Faktiskt arbetad tid (i timmar)
Tillsvidare
Visstidsanställda –
månadsavlönade
Visstidsanställda –
timavlönade
Totalt
Mertid
Övertid

Jan-Feb 2019
339 606
50 722

Jan-Feb 2018
353 943
43 456

Förändring (i %)
-4,05
16,72

35 791

29 696

20,52

426 119
5 589
4 439

427 094
1 444
1 288

-0,22
287,0
244,7

Den tillsynes stora skillnaden i antalet timmar, avseende mertid och övertid, förklaras av att
mertiden och övertiden numera redovisas i enlighet med reglerna i Allmänna bestämmelser
medan timmarna tidigare ingick i årsarbetstiden enligt årsarbetstidsavtalet.
6.9.4

Sjukfrånvaro

Den ackumulerade sjukfrånvaron för hela socialförvaltningen under januari och februari
var 9,15 procent jämfört med 8,66 procent föregående år. Emellertid är det för tidigt att dra
några långtgående slutsatser efter endast två månader men generellt kan sägas att
sjukfrånvaron påverkats starkt negativt av årets influensa, särskilt under januari.
Korttidsfrånvaron dag 2-14 stod för 40 procent av sjukfrånvaron medan dag 15-90 stod för
21 procent och över 90 dagar 13 procent.

7 Ekonomi
7.1

Prioriterade utvecklingsområden ekonomi

Inom målområdet ekonomi kopplar socialförvaltningen till följande mål:
 Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden.
7.2

Ekonomi i balans

Avser mål: Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden.
Aktivitet

Mätbart mål

Status

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Ej
Påbörjad
påbörjad
1.

Följa det arbete som pågår kring att minska
antalet placerade barn och ungdomar i
samhällsvård

Sänkta kostnader för
placeringar

2.

Placeringar av barn och unga skall i möjligaste
mån ske med upphandlad leverantör

80 % av antalet placeringar
sker hos upphandlad
leverantör

X

3.

Minska beroendet av hyrpersonal

Sänkta kostnader

X

Genomför
d

X

1. Arbetet med att minska antalet placerade barn och ungdomar i samhällsvård pågår och
under första kvartalet har beslutats att samtliga medarbetare som arbetar med barn och
unga ska genomgå utbildning i signs of saftey. Det är en modell för att utreda, bedöma
och följa upp barns säkerhet och skydd inom den sociala barnavården. Samsyn kring
säkerhetsplaneringar för barnen bör innebära minskat behov av jourplaceringar.
I samtliga placeringsärenden övervägs andra alternativ än placering. I några ärenden är
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det mer intensivt arbete från familjestödsenheten för att förhindra placering, vilket sker
i tätt samarbete mellan socialsekreterare och familjebehandlare.
Sedan september 2018 har två konsulter ansvarat för alla fastlandsplaceringar vid barn
och familj. Detta har medfört en ökad insyn i kvaliteten av vården ifrån HVB- hemmen
och ökad kunskap om kvaliteten i förhållande till kostnaden. Flera tillfällen när HVBhemmen begärt extra ersättning för behov av förstärkning för ungdom har detta kunnat
avstyras utifrån att det funnits en mycket tydlig bild av situationen. Utifrån det
konsulterna ser så man även kunnat påbörja en förhandling av priset för vissa
placeringar där de inte anser att kvaliteten motsvarar kostnaden.
2. Arbetet med att placeringar i möjligaste mån ska ske hos upphandlad leverantör pågår
och verksamheten arbetar med att kontinuerligt uppdatera medarbetare med
information rörande ramavtal. Vid eventuella avsteg från ramavtal görs bedömningen
gemensamt med avdelningschef på samrådsmöte. I
3. Arbetet med att minska beroendet av hyrpersonal har givit effekt inom hemsjukvården
där användningen av hyrpersonal till kväll och natt organisationen upphörde enligt plan
1 februari. Rekryteringen av sjuksköterskor har dock stagnerat och påverkar
sommarvikarie rekryteringen negativt. Behov av hyrpersonal har lyfts från
enhetscheferna inför sommaren.
Överanställning av sjuksköterskor i de olika teamen har medfört att särskilt boende och
korttidsenheten hittills inte behöva använda bemanningsföretag. Behov av
nyrekrytering pågår med mindre lyckat resultat vilket gör att hyrsköterskor tyvärr blir
nödvändigt inför sommaren för att säkra hälso- och sjukvårdsansvaret.
Inom individ- och familjeomsorgen används socionomkonsulter fortfarande inom
barn- och ungdomsvården. Planen var att avveckla dessa men då det skett förändring
bland medarbetarna kommer socionomkonsulterna att fortsätta. Genom att arbeta med
kompetensförsörjningsplanen är dock målsättningen att kunna minska kostnaderna för
hyrpersonal.
7.3

Ekonomisk uppföljning och prognos

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Den ekonomiska uppföljningen avser dels perioden januari till mars, dels helårsprognos.
Jämförelser avser motsvarande period föregående år. Då det fortfarande är obalans i
ekonomin med ett prognostiserat underskott på 5 mnkr pågår ett antal åtgärder för att
minska kostnaderna. Några av åtgärderna redovisas under rubriken 7.4 Proaktiva åtgärder i
syfte att minska kostnaderna. Förvaltningen har ökade personalkostnader då tidigare
årsarbetstidsavtal ersatts av ett annat kollektivavtal.
Det är fortfarande ett stort överskott för äldreomsorgen, helårsprognos 23,4 mnkr, men
med tanke på ökat antal äldre och den ökning som sker av antalet hemtjänsttimmar och att
nya äldreboenden är på gång så kommer detta överskott att minska framöver. Första
kvartalet är det en liten volymökning för insatserna enligt socialtjänstlagen så som
hemtjänst samtidigt som det är kö till särskilt boende.
För LSS-verksamheten prognostiseras ett underskott på 15,8 mnkr vilket är lägre än
tidigare befarat. Volymerna har minskat något första kvartalet men det är svårt att göra en
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prognos för helåret då volymerna kan både öka och minska över året samt att det finns
brukare med omfattande insatser.
För individ- och familjeomsorgen befaras ett underskott i helårsprognosen med 12,6 mnkr.
Kostnaderna för placeringar inom barn- och ungdomsvården befaras vara i nivå med
föregående år. Ett flertal åtgärder pågår som syftar till att minska antalet placeringar
Missbrukarvårdens kostnader har minskat betydligt i år och är nu nivå med budget.
Försörjningsstödet ökar vilket beror på flera olika faktorer bland annat finns brukare som
är tvungna att flyttas till fastlandet på grund av hot, brukare som gått över från
etableringsersättning till aktivitetsstöd som är lägre samt Försäkringskassans hårdare
bedömningar när det gäller både sjukpenning och aktivitets- eller sjukersättning ger många
och svåra ärenden.
För mottagningen av ensamkommande ungdomar är prognosen ett överskott på 1,6 mnkr
för 2019. Tidigare år har det varit snabba omställningar med stora kostnader som inte
ersatts från staten, från uppbyggnad av verksamheten 2015-2016 till rejäl minskning 2018.
Under 2018 gick större delen av förvaltningens medarbetare över från årsarbetstidsavtalet
till arbetstidsavtalet, Allmänna Bestämmelser, effekten av detta avspeglas i ökade kostnader
för bemanning, övertid och sjuklöner.
7.3.1

Budget

Inför 2019 ökades budgetramen med 3,7 procent till 1 366,3 mnkr. 4 mnkr tillfördes LSSverksamheten och 3 mnkr rehabilitering i särskilt boende. I övrigt har medel tillskjutits för
ökade personalkostnader med 21,5 mnkr, satsning på prioriterade grupper 3,2 mnkr,
resursfördelningsmodell kopplat till ökat antal äldre invånare 13,7 mnkr samt prisökningar
på externa avtal 7,5 mnkr. En besparing sänkte samtidigt budgetramen med 2,0 mnkr.
Budgetram socialnämnden 2019, tkr
Justerad driftbudgetram 2018
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Löner prioriterade grupper
Resursfördelningsmodell äldreomsorg
Besparing
Ökad budgetram rehabilitering säbo
Ökad budgetram LSS
Förändring lokalkostnader
Förändring interna kostnader
Förändring internränta
Beslutad driftbudgetram 2019

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

7.3.2

1 317 678
7 500
21 525
3 240
13 651
-2 011
3 000
4 000
-1 860
-303
-75
1 366 345

Intäkter och kostnader jämförelse mot föregående år

För perioden är resultatet ett överskott mot budget med 9,8 mnkr. Ett överskott på 12,4
mnkr redovisas för vård och omsorg enligt SoL, framför allt äldreomsorg medan det är
underskott för LSS-insatser och individ- och familjeomsorg. Nettokostnaden, alltså intäkter
minus bruttokostnader, har för perioden januari till mars ökat med endast 0,6 procent
jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till 331,8 mnkr.
För helåret prognostiseras ett underskott på 5 mnkr. För verksamheten vård och omsorg
enligt SoL är överskottet stort, prognosen visar på 22,7 mnkr. För LSS-insatser
prognostiseras ett underskott på 15,8 mnkr vilket är bättre än befarat då underskottet förra
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året uppgick till 20,9 mnkr, detta beror på att volymerna minskat något hittills i år. För
individ- och familjeomsorgen befaras ett underskott på 12,6 mnkr vilket ska ställas mot
förra årets underskott på 20,8 mnkr. För flyktingmottagning prognostiseras ett överskott på
1,6 mnkr vilket är en stor skillnad mot 2018 då det efter en stor omställning blev ett
underskott på 20,1 mnkr.
Nettokostnaden beräknas öka 1,8 procent för helåret vilket får anses som lågt.
Externa intäkter avser avgifter och hyror från brukare samt bidrag och uppgår till 35,9
mnkr för perioden vilket är en ökning med 12,8 procent mot föregående år. Ökningen
förklaras av tidigare utbetalningar av ersättning från Migrationsverket. För helåret är
prognosen osäker med hänsyn till ersättningarna från Migrationsverket.
7.3.3

Statsbidrag och stimulansmedel

Statsbidragen uppgår till 11 mnkr för perioden och avser främst ersättningar från
Migrationsverket med 6,8 mnkr. Socialförvaltningen har rekvirerat 5,6 mnkr i övriga
statsbidrag varav 2,9 mnkr avser habiliteringsersättning för brukare i daglig verksamhet.
Hittills har 2,3 mnkr av bidragen utbetalats.
7.3.4

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 206,8 mnkr för perioden med motsvarande period
föregående år. Prognosen för helåret visar på en ökning på endast 1 procent och prognosen
är i nivå med budgeten.
Medarbetare inom kommunals avtalsområde har från mars 2018 gått över från
åsarbetstidsavtalet till kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB vilket påverkat
bemanningen. Detta har lett till kostnadsökningar och sedan dess arbetar flera avdelningar
med att se över bemanningen i syfte att minska kostnaderna. Bedömningen nu är att
avdelningarnas arbete har börjat ge effekt. Dock kan konstateras att byte av kollektivavtal
har ökat kostnaderna.
Kostnaderna för mertid, förskjuten arbetstid och övertid, har ökat från 0,8 mnkr januarimars 2018 till 2,8 mnkr motsvarande period 2019.

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Sjuklönerna har ökat från 3,7 mnkr 2018 till 5,4 mnkr 2019 för perioden. Detta beror delvis
på att sjukskrivna medarbetarna enligt avtalet AB numera erhåller sjuklön till skillnad från
förut då årsarbetstidsavtalet medgav att medarbetarna kunde reglera frånvaron inom ramen
för årsarbetstidsavtalet.
Samtidigt pågår arbetet med att införa heltid som norm vilket framåt kommer att ge
kostnadsökningar. Enhetschefer har svårt att genomföra förändringar i rimlig tid på grund
av utdragna dialoger med företrädare för medarbetare. Förändringar kan till exempel vara
att justera arbetstidsmått, mindre schemajusteringar och schemaförändringar samt
förbättringar av arbetsmiljön genom hållbara scheman. När processerna fördröjs uppstår
onödiga kostnader.
7.3.5

Hyrpersonal

Förvaltningen har brist på socionomer samt sjuksköterskor och för att kunna upprätthålla
en kvalitetssäker verksamhet används hyrpersonal. Kostnaden för inhyrd personal uppgick
till 15,1 mnkr för 2018 (14,8 mnkr 2017). Största kostnaden avser socionomer inom barn-
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och ungdomsvården och här finns behov av att använda hyrpersonal fram till hösten.
Behovet av hyrsköterskor har minskat då både särskilt boende och hemsjukvården lyckats
anställa fler egna sjuksköterskor, just nu finns inga hyrsjuksköterskor. Dock finns risk för
att hyrpersonal behövs under sommarmånaderna.
7.3.6

Köp från uppdragsföretag

Under perioden januari till mars uppgår köp från uppdragsföretag till 85,4 mnkr vilket
något är lägre än föregående år, 86,7 mnkr, då kostnaderna för flyktingmottagningen har
minskat.

För 2019 är bedömningen att kostnaden minskar med 5 procent jämfört med föregående år
ned till cirka 340 mnkr. Minskningen är framför allt inom beroendevården där minskningen
är bedömd till 50 procent lägre kostnad än föregående år. Det bedöms också vara en
minskning av köpta platser inom barn- och ungdomsvården samt ensamkommande
ungdomar. Samtidigt ökar kostnaden för köp av platser inom särskilt boende.
7.3.7

Övriga kostnader

Lokalkostnaderna för perioden uppgår till 24,2 mnkr vilket är något högre än budget och
föregående år. Kostnaderna för livsmedel och bilar är i nivå med budget och motsvarande
period föregående år. För helåret är bedömningen att kostnaderna ryms inom tilldelad
budget.
Kostnaden till hälso- och sjukvården för hemgångsklara patienter ökade från 0,8 mnkr
första kvartalet 2018 till 1,1 mnkr första kvartalet i år. Antalet vårddygn ökar då det tidvis
varit fullt på korttidsenheten.
7.3.8 Resultaträkning
Resultaträkning, tkr
Jan-mar 2018 Jan-mar 2019 förändring
-210 553
540 538

-209 718
541 533

-0,4%
0,2%

Personalkostnader

207 829

206 838

-0,5%

845 607

854 346

1,0%

Köp av verksamhet

86 734

85 444

-1,5%

357 839

339 965

-5,0%
-4,6%

Lokalkostnader
Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Utfall 2018 Prognos 2019 förändring
-850 440
-837 113
-1,6%
2 197 054
2 208 458
0,5%

Intäkter
Kostnader varav

Övriga kostnader
Avskrivningar internränta

Nettokostnad
Budget
Resultat

23 824

24 204

1,6%

101 016

96 344

221 400

224 286

1,3%

889 559

914 027

2,8%

752

761

1,2%

3 033

3 776

24,5%

329 985
329 405
-580

331 814
341 583
9 769

0,6%
3,7%

1 346 613
1 317 678
-28 935

1 371 345
1 366 345
-5 000

1,8%
3,7%

Av intäkter och övriga kostnader avser drygt 600 mnkr på helåret interna köp av verksamhet
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Proaktiva åtgärder i syfte att minska kostnaderna

Socialförvaltningen arbetar med proaktiva åtgärder i syfte att minska kostnaderna. Åtgärder
avser de verksamheter som riskerar att överskrida budget 2019 och utgår ifrån ett beslut i
socialnämnden. Nedan redovisas hur verksamheterna arbetat hittills under 2019.
Hemtjänst, egen regi












Aktivt arbete med att få balans mellan beviljad tid kontra arbetad tid.
Utbildning till chefer och planerare i bemanningsplanering
Samarbete mellan avdelningar gällande kunskapsutbyten i bemanning och planering
Införande av tre semesterperioder
Genomgång och förbättringar av körrutter
Minskade kostnader utifrån samarbete med hemtjänst natt avseende lokaler och bilar
Ta tillvara goda exempel från andra kommuner, till exempel studiebesök i Kalmar
Arbete pågår med att påbörja e-handel
Arbete pågår med att tydliggöra processen mellan enhetschef och planerare gällande
bemanningsplanering
Arbete pågår kring ökat samarbete mellan enheter kring bemanning och ”gröna turer”.

Särskilt boende, egen regi







Enheterna arbetar aktivt med schema och bemanning. Användandet av de så kallade
”gröna turerna ” som ligger utöver grundbehovet används för att täcka vikarie behov
och ett resursutnyttjande i enheterna. Dock har inte detta gett fullt resultat då vi har ett
stort arbete med att minska sjuktalen. Under januari februari har sjuktalen eskalerat på
några enheter som ger konsekvenser då vikarie tillgången inte motsvara behovet och
lösningen blir användandet av egen fast personal som genererar övertid.
Åtgärder för att få bemanningen i balans motsvarande behovet i enheterna kräver ett
omtag och ett nytt sätt att arbeta. Heltider för alla medarbetare kräver ett större område
för att resursutnyttja arbetstiderna på effektivare sätt. Kräver att organisationen
samarbetar över gränserna och flexibiliteteten för medarbetare blir mycket stor. Vi har
en utmaning att öka frisknärvaron och rusta medarbetare att klara uppdraget med rätt
förutsättningar.
Att hämta hem kostnadsminskningar genom att sätta ett tak på vad en måltid för äldre
får kosta inom regionen skulle ge effekt. Idag kostar måltiden per dygn 146 kronor per
dygn i genomsnitt och om vi kunde gemensamt komma ner till 120 kronor sänker vi
kostnaderna med 3,8 mnkr då volymen är stor.

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Hemsjukvård

Användningen av hyrpersonal till kväll och natt organisationen upphörde enligt plan första
februari. Rekryteringen av sjuksköterskor har stagnerat och påverkar sommarvikarie
rekryteringen negativt. Behov av hyrpersonal har lyfts från enhetscheferna inför sommaren,
men vi önskar avvakta innan vi gör avrop, då vi ser en tendens till att personal som tidigare
varit hyrpersonal och som vill jobba på Gotland söker sig direkt till verksamheten istället.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning



Arbete pågår med att minska sjuktalen genom att arbeta med frisknärvaro, att införa
hälsosamma scheman med raster och tid för återhämtning mellan arbetsdagar.
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Arbete med vikariepool på avdelningsnivå har gått vidare. Vikariepool kommer kallas
kompetens- och bemanningsenheten då både nyckelpersoner/särskilda kompetenser
samt tillsvidareanställda vikarier kommer hanteras i enheten. Arbetet ska genomsyras av
den enkät som medarbetare fått svara på under planeringsfasen för arbetet. I juni sker
rekrytering och den 1 november beräknas kompetens- och bemanningsenheten startas.
o Besparingseffekt: 2019 kommer kompetens och bemanningsenheten inte ge något
större utslag på ekonomin. 2020 kommer det bli helårseffekt vilket beräknas minska
vikariekostnader med cirka 10 procent samt halvera kostnader för övertid, fyllnadstid
och andra ersättningar då medarbetare arbetar mertid.

Bemanning har minskats då det funnits en överkapacitet i förhållande till beslutade
timmar. Under 2018 fram till idag har bemanning kunnat minskas med cirka 6
årsarbetare vilket bör vara en kostnadsminskning på cirka 2,5 miljoner kronor. Ny
geografisk indelning har gjorts vilket genererar effektivare arbetssätt. Bilar har bytts ut
mot el cyklar och kostnad för bilar och driftskostnader för dessa har minskats med 1,6
mnkr. Avdelningens kostnader för lokaler har minskats med 2 mnkr i jämförelse med
2018 års resultat och 2019 års förväntade resultat. Då har ändå vissa lokalkostnader
redan under 2018 minskat.
o Besparingseffekt: Sammanlagt ser vi en kostnadsminskning med 6,1 miljoner
kronor från 1 januari 2018 till förväntat resultat 31 december 2019.
 Enligt prognos gällande ny ersättningsmodell som införts 1 januari 2019 för
sysselsättningen enligt SoL samt flera mindre insatser inom LSS kommer dessa insatser
att sammanlagt gå cirka 1 mnkr i underskott.
 Från och med 1 november beräknas två verksamheter som bedriver korttidsvistelse
flytta in i ny lokalerna med 8-9 platser. Det finns många samordningsvinster och en
mer kostnadseffektiv verksamhet kommer kunna bedrivas. Effekt kommer visas under
2020. I dagsläget beräknas korttidsvistelse gå med cirka 4 miljoner kronor i underskott.


Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Individ- och familjeomsorgen



Inom beroendevården fortsätter verksamheten att begränsa antalet HVB-placeringar enligt SoL
och istället arbeta med egna insatser. Målet är att hålla tilldelad budget.
Sammanhållen beroendevård har startat som medför att olika former av
skräddarsydda lösningar med egna resurser på Gotland används i stället för
placering på HVB i normala fall.



Intensiva insatser inom barn- och ungdomsvården för barn, unga och deras föräldrar. Genomgång
av samtliga placeringar för att göra en plan på när hemtagning kan vara aktuell och vilka
insatser som skall sättas in. Målet är att minska placeringstiden i HVB och familjehem med 30
procent. Insatserna skall också sättas in istället för placering.
Under våren har arbetet med genomgång av samtliga placeringar påbörjats för att
göra en plan där hemtagning kan vara aktuellt. Av de familjehemsplacerade kunde
vi konstatera att vi under våren kommer arbeta hem tre barn, att nio unga kommer
flytta ut på grund av ålder, och att tretton vårdnadsöverflyttar är pågående.
Vid genomgången av de institutionsplacerade unga konstaterade vi att åtta HVBplaceringar avslutas fram till oktober 2019 och fyra placeringar i stödboende
avslutas till slutet av augusti. Sedan september 2018 arbetar två handläggare
(konsulter) med fastlandsplaceringarna. Det har inneburit förbättrade uppföljningar

20 (31)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2019

och därmed nya överenskommelser gällande dygnskostnaderna. Det innebär också
mer intensivt arbete med hemtagning. Vid genomgångarna har vi sett att flertal
barn har ett behov av LSS. Av de familjehemsplacerade är det åtta barn, och av de
institutionsplacerade fyra barn.
Under första kvartalet har vi haft färre nyplaceringar gällande HVB unga, jämfört
med samma period föregående år. Vi arbetar aktivt med att i första hand prova
öppenvårdsinsatser. När en placering blir aktuell ska enheten motivera till
Familjerådslag eller Nätverksmöte för att undersöka resurser i nätverket. Vid
familjehemsenheten arbetas det intensivt med familjerådslag och stödjande insatser
för att barn ska kunna flytta hem. Även med att normalisera tillvaron för de barn
som kommer att bo kvar i sitt familjehem under hela uppväxten genom att ansöka
om att vårdnaden flyttas över till familjehemmet.


Signs of saftey skall införas, det är en modell för att utreda, bedöma och följa upp barns säkerhet
och skydd inom den sociala barnavården. Målet är att undvika fem skyddsplaceringar.
Kostnadsminskningen är minst 125 tkr per månad
Utbildning i signs of saftey planeras att hållas i juni och oktober.

Översyn av LOV hemtjänst

Förvaltningen har i uppdrag från socialnämnden att se utreda och se över LOV hemtjänst,
uppdraget ska redovisas till nämnden i september. Uppdraget har inte påbörjats ännu.
7.5

Ekonomiskt läge per verksamhet och utförare i egen regi

7.5.1

Beställar- och utförarorganisation

Socialförvaltningen har en beställar- och utförarorganisation för stora delar av insatserna
enligt socialtjänstlagen, SoL (äldreomsorg och psykisk funktionsnedsättning) och för LSSinsatser (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatserna ersätts i regel
enligt ersättningsmodeller. Hemtjänst dag/kväll, mellan klockan 7 till 22 och daglig
verksamhet LSS bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV. Särskilt boende och bostad med
särskild service drivs i både egen och privat regi medan hemtjänst natt bedrivs i egen regi.
Hemsjukvården bedrivs i egen regi. Inom individ- och familjeomsorgen finns viss
uppdelning i beställare och utförare inom avdelningen och det pågår ett arbete med att
renodla rollerna.

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Uppdelningen nedan följer den ekonomiska rapporteringen till statliga myndigheter och
innebär uppdelning i tre delar, insatser enligt SoL, insatser enligt LSS, individ- och
familjeomsorg (SoL, LVU och LVM) samt flyktingverksamhet.
7.5.2

Vård och omsorg enligt SoL: Äldreomsorg och personer med psykisk
funktionsnedsättning

I vård och omsorg enligt socialtjänstlagen ingår vård och omsorg i ordinärt boende, särskilt
boende, omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning och hemsjukvård.
För första kvartalet är nettokostnaden 185,7 mnkr vilket ger ett överskott mot budgeten på
12,4 mnkr och en nettokostnadsökning på 4,7 procent. För helåret är prognosen ett
överskott mot budget på 23,4 mnkr och nettokostnadsökningen är bedömd till 4,2 procent.
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Med införandet av IBIC, arbetsmodellen individens behov i centrum, så har det blivit
svårare att resursfördela. Detta gäller både insatser enligt socialtjänstlagen och LSS. Utifrån
detta så kommer myndighetsavdelningen under året att testa Kuben som är ett webbaserat
verktyg uppbyggt enligt IBIC och där resursfördelningen sker kopplat till individen
förmågor och behov. Då detta verktyg används i flera andra kommuner kommer
resursfördelningen att bli mer kvalitetssäkrad. Resursfördelningen syftar till att beräkna till
exempel antal hemtjänsttimmar för att tillgodose ett visst behov.
Insatser enligt socialtjänstlagen visar ett överskott för perioden och helåret. Volymerna för
insatser inom äldreomsorgen ökar för årets första tre månader. Det finns fler
korttidsplatser samt att verksamheten planerar för ytterligare fyra platser som tas i drift
efter sommaren. Att öka antalet platser är något som görs i väntan på ett nytt
korttidsboende. Även hemtjänstvolymerna ökar. Det beror på orsaker som att det är kö till
särskilt boende och att antalet äldre med behov ökar enligt den demografiska utvecklingen.
Vård och omsorg i ordinärt boende

Vård och omsorg i ordinärt boende avser hemtjänst, korttidsenhet och trygghetslarm.
Hemtjänst dag/kväll inom Region Gotland bedrivs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV
och det finns åtta privata utförare samt egen regi. Sett till antalet timmar bedrivs en
tredjedel av hemtjänst dag/kväll i privat regi. Enligt jämförelser med andra kommuner har
brukarna på Gotland fler hemtjänsttimmar än genomsnittet. Antalet hemtjänsttimmar har
ökat sedan hösten 2018.
Hemtjänst dag/kväll egen regi

Den egna regin bedrivs enligt LOV med ersättning per timme för beviljad tid.
Verksamheten täcker hela Gotland och har stor andel brukare utanför tätorterna vilket är
mer kostsamt.. För perioden januari till mars redovisas ett överskott medan verksamheten
prognostiseras ett underskott för helåret på 2,2 mnkr. Ekonomin för avdelningen ser bättre
ut och för att minska risk för underskott arbetar avdelningen bland annat med att utbilda
planerare och chefer i bemanningsplanering och med att optimera körrutterna.
Hemtjänst natt egen regi

Verksamheten är anslagsfinansierad. För verksamheten prognostiseras ett resultat i nivå
med budget.
Vård och omsorg i särskilt boende

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Det finns 597 platser i särskilt boende varav 196 i privat regi. Detta innebär att en tredjedel
av platserna finns i privat regi.
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Särskilt boende i egen regi (inklusive korttidsenheten)

För perioden redovisas ett litet överskott mot budget. Helårsprognosen visar däremot på
ett underskott på 2,2 mnkr. Detta beror bland annat på dyra lösningar för brukare med
komplexa behov, höga sjuktal samt att hyrpersonal troligen behövs under sommaren.
För att minska kostnaderna arbetar avdelningen med bemanningsplanering vilket kräver att
enheter går ihop med gemensamt schema och nyttjar heltider över större geografiska
områden. För att förebygga behov av bemanningssjuksköterska pågår rekrytering för att
förstärka bemanningen av sjuksköterska i de olika geografiska teamen. Dock kan
bemanningssjuksköterska behövas till sommaren för att säkra HSL-insatserna trots
utökning av delegerade uppgifter av undersköterskorna. Det finns några små boenden med
färre än 30 platser och här är det svårt att få en ekonomi i balans.
Hemsjukvård

Verksamheten bedrivs med anslag. För perioden är utfallet i nivå med budgeten och för
helåret prognostiseras ett underskott med 1,2 mnkr. Det är ökade kostnader för
hjälpmedel, kostnaden första kvartalet uppgår till drygt 2 mnkr vilket är en ökning med
cirka 10 procent. Det är flera hjälpmedel ute hos patienterna än tidigare och orsaken till
detta kan vara att det är flera fysioterapeuter och arbetsterapeuter i hemsjukvården samt
den demografiska utvecklingen med fler äldre. Arbete pågår för att identifiera vilka
hjälpmedel som resulterat i kostnadsökningen samt kontinuerlig uppföljning av förskrivna
hjälpmedel för att återta hjälpmedel som ej behövs.
Hemsjukvården har också kostnader för bostäder till vikarier. Verksamheten har inget
behov av hyrpersonal för närvarande men kommer troligen att behöva använda
hyrsköterskor sommarperioden.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL i egen regi

Verksamheten omfattar boende, boendestöd, sysselsättning och träffpunkter för personer
med psykisk funktionsnedsättning. Antalet personer med boendestöd har minskat första
kvartalet.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL, egen regi

2018 skedde en omorganisation där verksamheten flyttades från individ- och
familjeomsorgen till omsorg om personer med funktionsnedsättning som tidigare enbart
arbetat med LSS-insatser. I och med samordningen med LSS har bemanningen setts över
och kostnaderna minskats, framför allt vad gäller boendestödet där man nu arbetar utifrån
en geografisk indelning av ön.

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

7.5.3

Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

LSS-insatserna omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans, daglig
verksamhet, korttidsvistelse samt ledsagare och kontaktpersoner. Volymökningen som
pågått de senaste åren har stannat av, framför allt har antalet timmar inom personlig
assistans minskat jämfört med föregående år.
Nettokostnad för perioden januari till mars är 61,6 mnkr vilket är ett underskott mot
budget på 1,9 mnkr. Det saknas kostnader för första kvartalet som gör att ekonomin inte är
rättvisande och för helåret prognostiseras ett underskott på 15,8 mnkr, underskottet 2018
uppgick till 20,9 mnkr. Obalansen i ekonomin för LSS-insatser är inget nytt utan något som
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socialförvaltningen påtalat de senaste åren och därför begärt utökad budget. Inför 2019
tillfördes 4 mnkr vilket inte täcker obalansen i ekonomin.
Daglig verksamhet

Antalet brukare inom daglig verksamhet har minskat något jämfört med 2018.
Daglig verksamhet egen regi, LOV

Verksamheten i egen regi har en ekonomi i balans för perioden och ett överskott på 0,6
mnkr prognostiseras för helåret. Dock ökar kostnaderna för brukare som haft personlig
assistans beviljat i daglig verksamhet men inte längre får det och konsekvensen är att
verksamheten måste öka befintlig bemanningen för att möta behoven hos den enskilde.
Bostad med särskild service

För att möta behovet av gruppbostäder har förvaltningen lämnat in en beställning till
teknikförvaltningen på ett nytt boende med sex platser i Visby.
Bostad med särskild service LSS egen regi

I juli 2018 ändrades lagen kring ansvar för hjälpmedelskostnader och har förskjutits till att
bli en kostnad för verksamheten.
Korttidsverksamhet LSS egen regi

Från och med 1 november beräknas två korttidsverksamheter flytta ihop i nya lokaler och
det finns många samordningsvinster som ger en mer kostnadseffektiv verksamhet.
Personlig assistans

Verksamheten omfattar personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och enligt
LSS. Tidigare volymökning har nu mattats av och antalet timmar inom personlig assistans
första kvartalet har minskat liksom antalet brukare. Dock kan detta ändras snabbt utifrån
nya brukare med stora behov. Prognosen för 2019 är en nettokostnad på 63 mnkr och
kostnaderna för 2018 var 66 mnkr.
7.5.4

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen omfattar främst barn- och ungdomsvård, beroendevård och
försörjningsstöd. För perioden januari till mars redovisas ett underskott på 4 mnkr.
Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgen beräknas öka med 5 procent jämfört
med föregående år, vilket innebär ett prognostiserat underskott mot budget med 12,6 mnkr
för 2019. Orsaken till underskottet är höga kostnader för placering av barn och unga samt
ökat behov av försörjningsstöd.

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Barn- och ungdomsvården

Även om antalet placerade barn och unga i institutionsvård ligger i nivå med föregående år
så har en ökning skett i antalet vårddygn. Det är framförallt antal dygn för föräldrabarnplaceringar som ökat jämfört med samma period föregående år. Vid Silvergatan, ett
utredningshem för föräldrar och barn, har beläggningen under första kvartalet till både
volym och karaktär varit resurskrävande.
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Antal vårddygn, barn och unga i institutionsvård kv 1 2019

Antal
vårddygn
2019

Antal
vårddygn
2018

Differens

HVB unga

1809

1761

+48

HVB föräldra/barn*

489

201

+288

Stödboende

630

659

-29

Totalt

2928

2621

+307

*Exklusive föräldrar

I mars blev det nya ramavtalet för HVB, hem för vård eller boende, barn och unga klart.
Dygnspriserna i ramavtalet är markant högre jämfört med nuvarande priser varför det är
risk att placeringskostnaderna ökar.
Antalet aktuella barn och ungdomar inom familjehemsvården är lägre första kvartalet 2019
jämfört med samma period föregående år. Antal pågående placeringar vid kvartalets utgång
är dock i samma nivå som föregående år. Det är framförallt antal tillfälligt placerade
individer som är lägre jämfört med 2018. Antalet placerade dygn är också lägre. Det pågår
ett arbete med att se över vilka konsulentstödda familjehem som kan tas över i egen regi
för att få ner placeringskostnaderna.
Antal vårddygn, familjehemsvård kv 1 2019

Antal
vårddygn
2019

Antal
vårddygn
2018

Differens

Konsulentstött

1919

1865

+54

Egen regi

5183

5287

-104

Tillf. konsulentstött

203

382

-179

Tillf. Egen regi

372

620

-248

Totalt

7677

8154

-477

Under våren påbörjades en översyn av placerade barn och unga 0-20 år med anledning av
att kostnaderna ökar och inte är i balans i förhållande till budgeten. Översynen syftar till att
skapa en gemensam kunskapsbild av verksamheten samt ge underlag till beslut om fortsatt
utvecklingsarbete för att uppnå ekonomi i balans.
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Med anledning av bemanningsläget och det ökade inflödet inom barn och ungdomsvården
har behovet av hyrpersonal kvarstått. Förhoppningen är att succesivt kunna avsluta dessa,
men behovet beräknas kvarstår till oktober.
Kostnaderna för barn- och ungdomsvården uppgick till 38,8 mnkr för första kvartalet
vilket är en ökad kostnad med 14 procent jämfört med föregående år. Detta är en avvikelse
mot budget på 6,4 mnkr. Fortsatt höga kostnader för placeringar i kombination med
kostnader för konsulter gör att det prognostiserade resultatet på helår är ett underskott på
18,3 mnkr. Prognostiserad kostnad för helåret är 147 mnkr vilket är en minskning mot
föregående år där kostnaderna landade på 152 mnkr.
Orsaken till att kostnaderna antas minska ett antagande om att utflödet är större än inflödet
kopplat till hur det sett ut tidigare år. Verksamheten måste arbeta annorlunda med
befintliga resurser och då är förhoppningen att det ska ge effekt och de kan redan nu se att
stödboendeplaceringarna minskat jämfört med föregående år, och minskningen beräknas
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fortlöpa. 2018 hade verksamheten ett väldigt högt antal externa föräldrabarn-placeringar
vilket de prognostiserar blir lägre i år.

Beroendevården

Antal placeringar och vårddygn har minskat betydligt jämfört med motsvarande period
föregående år. Detta beror dels på inflödet, dels på att verksamheten arbetar mer med egna
insatser istället, för att undvika placeringar. Samtidigt har de inte fullt ut tillsatt vakanta
tjänster. Förslag framåt för att ytterligare minska kostnaderna är att dra in provtagningen
för alla utom beroendevården vilket förutom en mindre besparing leder till bättre kontroll.
Ett annat är att anställa ytterligare en person fast på boendesociala gruppen vilket ger lägre
kostnad än att ta in vikarier.
Kostnaderna för placeringar uppgick till drygt 3 mnkr för perioden. För perioden är det ett
underskott på 0,8 mnkr och för helåret är bedömningen ett nollresultat. Detta är en
betydlig förbättring mot föregående år då budgetunderskottet var 7,8 mnkr.
Antal vårddygn beroendeenheten kv 1 2019

Antal VD
2019

Antal VD
2018

Differens

SoL

236

1580

-1344

LVM

343

501

-158

LVU

139

82

+57

Totalt

718

2163

-1475

Försörjningsstödet

Utbetalningar av försörjningsstöd har ökat med 14 procent till 16,6 mnkr för första
kvartalet jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen mot budget är ett
underskott på 1,5 mnkr för perioden och 5,1 mnkr för helåret. De senaste åren har det varit
överskott mot budget.
Kostnadsökningen beror på flera olika faktorer. Några brukare är tvungna att flyttas till
fastlandet på grund av hot vilket ger ökade kostnader.
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De brukare som kommer nya har många gånger haft etableringsersättning från
försäkringskassan. När etableringsersättningen går ut efter två år övergår de till
aktivitetsstöd, vilket är ett lägre bidrag än det de haft tidigare. De behöver därför
försörjningsstöd komplettera upp familjernas inkomster. Dessa grupper har svårare att
etablera sig på arbetsmarknaden, varför försörjningsstödet riskerar att bli ett bistånd under
längre tid och det finns idag ingen lösning på detta problem.
Försäkringskassans betydligt hårdare bedömningar när det gäller både sjukpenning och
aktivitets- eller sjukersättning vilket ger många och svåra ärenden. En konsultläkare anlitas
två timmar i månaden för att hjälpa till med bedömningar av läkarintyg.
De ungdomar som fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen har rätt att ansöka om
försörjningsstöd. Under första kvartalet har cirka 40 individer ansökt om försörjningsstöd,
motsvarande cirka 0,8 mnkr. Denna kostnad kommer troligen att ersättas från
Migrationsverket.
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Under 2019 har verksamheten skaffat större bostad där utsatta kvinnor ska kunna bo
istället för extern placering som är betydligt dyrare. En förhoppning är det arbetet som
bedrivs inom Vuxkomp ska resultera i att fler brukare kommer ut i egen försörjning. I
slutet av kvartal 1 2019 är 23 inskrivna.
7.5.5

Flyktingmottagning

I slutet av mars fanns det 48 ungdomar inskrivna varav 27 bor i egen regi och 21 bor i
familjehem eller extern regi. Utifrån Migrationsverkets prognos är Gotlands andel av
mottagandet 2019 mellan 5 och 8 ungdomar som kommer till ön under året.
I prognosen har inte sökt ersättning för faktiska kostnader 2019 medräknats, då det är
osäkert hur Migrationsverket tolkar bestämmelserna och utfallet av rättsliga prövningar där
Region Gotland överklagat tidigare beslut fattade av Migrationsverket. Eftersom
återsökningsprocessen vid Migrationsverket fortfarande är fördröjd har ansökningar från
2018 ännu inte besvarats.
För perioden är det ett överskott för verksamheten flyktingmottagning med 0,2 mnkr och
för helåret prognostiseras ett överskott på 1,6 mnkr. Föregående år var underskottet drygt
20 mnkr då en mycket stor och kostsam omställning skedde utifrån ändrade regler och
snabbt minskat antal ungdomar.
Boende i egen regi för ensamkommande unga

För närvarande finns det ett boende kvar med elva platser som är både HVB och
stödboende. Samtliga medarbetare är sedan februari i omställning då antalet ungdomar
fortsätter att minska.
7.5.6

Nettokostnad per verksamhet

Resultat period och prognos

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Verksamhet, tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nämndadministration
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SoL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt
Totalt exkl flyktingmottagning

Jan-mar 2019 Jan-mar 2019 Jan-mar 2019

Budget
408
328
8 417
198 147
59 680
65 462
5 587
2 369
14
1 171
341 583
341 570

Utfall
544
289
6 318
185 736
61 567
69 417
5 361
1 779
-211
1 015
331 814
332 025

Resultat
-135
39
2 099
12 411
-1 886
-3 955
226
589
225
156
9 769
9 545

2019
Årsbudget
1 637
1 312
33 672
792 312
238 976
261 866
22 347
9 475
60
4 688
1 366 345
1 366 285

2019
Prognos
1 820
1 309
33 172
768 939
254 731
274 505
23 190
9 475
-1 517
5 721
1 371 345
1 372 862

2019
Resultat
-183
3
500
23 373
-15 755
-12 639
-843
0
1 577
-1 033
-5 000
-6 577

2018
Utfall
1 371
1 288
25 063
737 953
249 881
277 519
20 536
7 817
20 106
5 080
1 346 613
1 326 507
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Investeringar

Budget
2019

Utfall
jan-mar
2019

Prognos
2019

Pott verksamhetsanpassning och utrustning

5 000

421

5 000

Välfärdsteknik

1 100

Ombyggnad entré och reception IFO Polhemsgatan

12 942

56

942

12 000

Summa

19 042

478

7 542

12 000

Investeringar, tkr

Prognos
2020

1 100

Potten för verksamhetsanpassning och utrustning kommer framför allt att användas till
tillkallelsesystem på särskilda boenden samt diverse anpassningar av lokaler. Investeringar i
välfärdsteknik avser bland annat systemstöd för e-tjänster och tvåfaktorsinloggning i
verksamhetssystem. Ombyggnad av entré och reception vid individ- och familjeomsorgens
lokaler på Polhemsgatan beräknas starta i slutet av året, för närvarande pågår projektering.

Bilagor

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Bilaga 1: Statistik
Bilaga 2: Ekonomiska tabeller
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Bilaga 1: Statistik

STATISTIK
SoL
Totalt antal brukare med SoL-insatser
varav ≥ 65 år
varav < 65 år

2017
kvartal 1

2018
kvartal 1

2019
kvartal 1

2 420
2 077
343

2 493
2 124
369

2 503
2 160
343

1 173
1 050
123
154 998
132
149 413
1 154
129
5 585
154
36
64
2
32

1 189
1 070
119
145 826
123
141 135
1 188
119
4 691
155
30
70
2
35

1 176
1 070
107
149 851
127
144 644
1 174
123
5 208
156
33
55
2
28

1 380

1 444

1 465

565
66

597
76

597
59

43
53

44
56

49
50

164
8 188

198
7 182

184
6 766

432
1 758
918
1 098

325
1 379
967
1 246

317
1 533
1 031
1 421

2017

2018

2019

806

804

807

166

182

182

293

312

306

124

128

126

21
5 409

31
10 755

23
7 904

103
8 940

97
8 449

103
8 940

Hemtjänst inkl. dag, natt, avgiftsfri avlösning
Totalt antal brukare
varav ≥ 65 år
varav < 65 år
Totalt antal timmar, (ej tillfällig vistelse)
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav daginsatser antal timmar
Antal brukare med daginsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav nattinsatser antal timmar
Antal brukare med nattinsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Tillfällig vistelse antal timmar
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt per brukare

Trygghetslarm
Antal personer genomsnitt/månad

Särskilt boende
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal individbeslut som har verkställts

Korttidsboende/-platser
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal beslut i genomsnitt/månad

Boendestöd EPF
Antal brukare
Antal timmar

Hemsjukvård
Antal patienter inskrivna i hemsjukvården
Antal hembesök genomsnitt/månad
Antal patienter enstaka hembesök hemsjukvården
Antal enstaka hembesök genomsnitt/månad

LSS

Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

Totalt antal aktiva ärenden LSS samt SFB
Bostad med särskild service, BMSS
Antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mån
Daglig verksamhet
Antal brukare med verkställda beslut
Personlig assistans
Totalt antal brukare med beslut om assistans
Enligt LSS
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
Enligt SFB
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
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STATISTIK
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Placerade barn-ungdomar familjehem 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn ungdomar familjehem
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar HVB/stödboende 1,3)
varav SoL
varav LVM
Placerade dygn barn-ungdomar HVB/stödboende 3)
varav SoL
varav LVM
Anmälningar barn-ungdomar 2)
varav barn 0-12 år
varav ungdomar 13-17 år
Placerade vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU
Antal placerade dygn, vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU
Försörjningsstöd antal hushåll
varav unga vuxna 18-24
genomsnittlig tid per hushåll, månader
genomsnittligt utbetalning per hushåll, kr

Delårsrapport 1 2019

2017
kvartal 1

2018
kvartal 1

kvartal 1

106
63
43

105
58
47

93
62
31

8 216
4 804
3 412

8 154
4 691
3 463

7 677
4 985
2 692

39
25
14

43
28
15

42
31
11

3 152
1 961
1 191

2 644
1 771
873

2 928
1 994
934

504
321
183

403
245
158

486
283
203

21
13
6
2

35
23
11
1

14
6
6
2

1 085
739
252
94

2 163
1 580
501
82

718
236
343
139

795
155
2,4
17 964

788
153
2
18 529

851
232
2,3
19 435

Ensamkommande barn
öppnade utredningar
34
externa placeringar HVB under året
25
externa placeringar konsulentstött famh under året
24
1) Brukare kan ha både SoL- och LVU-placering under samma år,
omfattar både stadigvarande och tillfälliga placeringar
2) Antal anmälningar under perioden
3) Inkluderar HVB barn och unga, HVB föräldra-barn (exkl föräldrar) samt stödboende
Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12

2019

36
5
8

5
4
2
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Bilaga 2: Ekonomisk rapport

Resultatrapport per
verksamhet, tkr
Socialnämnden
Nämndadministration
Gemensamt SOF

2018

2018

2019

2019

2019

Budget

Utfall

Resultat

Budget

Prognos

Resultat

1 587
1 270
30 837

1 371
1 288
25 063

216
-18
5 774

1 637
1 312
33 672

1 820
1 309
33 172

-183
3
500

Vård och omsorg enligt SoL
Vård och omsorg enl SoL
Gemensam adm ÄO
Vård/omsorg i ord. boende
Vård/omsorg i särsk boende
Dagverksamhet enl SoL
Öppen verksamhet
Hemsjukvård

763 043
23 342
4 038
290 962
393 700
0
2 555
48 447

737 953
0
8 955
286 582
390 127
917
1 424
49 949

25 090
23 342
-4 917
4 380
3 573
-917
1 131
-1 503

792 579
27 904
2 418
294 631
405 091
1 234
6 295
55 006

768 939
230
2 607
295 036
407 425
1 047
6 349
56 245

23 640
27 674
-189
-405
-2 334
187
-54
-1 240

Insatser enligt LSS
Administration
Boende barn och ungdom
Boende enligt LSS
Pers ass enl LSS o SFB
Daglig verksamhet, LSS
Ledsagare
Kontaktpersoner
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn

228 944
527
10 270
99 111
62 199
33 508
2 949
3 103
634
13 566
3 076

249 881
228
6 288
108 045
66 466
41 452
2 452
2 751
880
18 917
2 401

-20 937
299
3 982
-8 933
-4 267
-7 943
497
352
-246
-5 352
675

238 709
638
8 311
106 284
63 411
34 803
3 012
3 103
644
15 370
3 132

254 731
1 199
8 342
111 710
63 401
42 861
2 298
2 688
798
18 885
2 549

-16 022
-561
-31
-5 426
10
-8 058
714
415
-154
-3 516
583

Individ och familjeomsorg
Gemensamt IFO
Missbrukarvård
Barn och ungdomsvård
Övrig vuxenvård
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt
Familjerådgivning

256 761
30 268
29 342
125 511
1 268
65 449
3 227
1 696

277 519
19 355
37 160
152 168
1 142
62 884
3 377
1 432

-20 758
10 913
-7 819
-26 657
126
2 565
-150
264

261 866
29 532
29 954
129 342
1 807
65 771
3 731
1 729

274 505
17 089
29 730
150 524
1 570
70 934
3 268
1 390

-12 639
12 443
224
-21 182
237
-5 163
463
339

Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

21 097
9 413
32
4 694

20 536
7 817
20 106
5 080

562
1 596
-20 074
-385

22 347
9 475
60
4 688

23 190
9 475
-1 517
5 721

-843
0
1 577
-1 033

1 317 678
1 317 646

1 346 613
1 326 507

-28 935
-8 861

1 366 345
1 366 285

1 371 345
1 372 862

-5 000
-6 577

TOTALT
TOTALT EJ FLYKTINGMOTTAGNING
Ärendenr SON 2019/5 Datum 2019-04-12
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

SON § 58

SON § 58

Delårsrapport 1 : 2019
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Socialnämndens beslut

•
•

Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 : 2019.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kvalitet
Psykisk ohälsa är ett av de vanligaste hälsoproblemen. I det förebyggande arbetet
inom socialförvaltningen pågår därför ett arbete med att skapa en utbildningsplan i
psykisk hälsa. Utbildningar ska vara genomförda innan årets slut.
Digitalisering är en viktig del i socialförvaltningens utvecklingsarbete för att möta
framtidens behov och effektivisera verksamheternas processer. Inom
socialförvaltningens avdelningar pågår arbete med att identifiera områden som kan
utvecklas genom digitalisering, utse medarbetare med särskilt ansvar för digitalisering
samt fortsätta införandet av e-tjänster.
Brukarmedverkan är ett viktigt område för att utveckla socialtjänsten och
förvaltningen arbetar i högre utsträckning för att öka brukares involvering i
utvecklingsarbetet. Ett gott exempel är den arbetsgrupp avseende
habiliteringsersättning där brukare i daglig verksamhet ingår.
Ledarskapet står inför många utmaningar och förvaltningen behöver i allt snabbare
takt kunna ställa om verksamhet och anpassa till ny kunskap och nya arbetssätt. En
viktig del i förändringsarbete är att lämna invanda arbetssätt i takt med införande av
nya. Chefer inom socialförvaltningen kommer under året få gå en utbildning inom
förändringsledning för att kunna möta kommande utmaningar.
Medarbetare
Kompetensförsörjningen är sedan tidigare en av förvaltningens största utmaningar.
Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget.
Förvaltningen lyfter fram sina medarbetare genom ett ambassadörsprogram. I ett led
att säkra bemanningen inför sommaren har förvaltningen inrättat tre
semesterperioder för medarbetare inom förvaltningens omvårdnadsyrken.
Den ackumulerade sjukfrånvaron under januari och februari var 9,15 procent för hela
socialförvaltningen jämfört med 8,66 procent under motsvarande period föregående
år. Det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser efter endast två månader
men generellt kan sägas att huvuddelen av sjukfrånvaron avser korttidsfrånvaro som
påverkats starkt negativt av årets influensa.
Som ett led i att utveckla befintliga medarbetare erbjuder förvaltningen medarbetare
inom hemtjänsten gratis körkort. En satsning på kompetensutveckling inom
socialrätt görs för berörda handläggare inom myndighetsavdelningen och individ1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

SON § 58

och familjeomsorgen. Förvaltningens första chefstrainee har påbörjat sitt drygt
ettåriga traineeprogram. Ett försök med heltid som norm är på väg att genomföras
inom två enheter, ett särskilt boende och ett hemtjänstområde. Arbete pågår med
hållbar bemanningsplanering för att koppla bemanning till ekonomiskt resultat samt
skapa möjlighet att införa heltid som norm.
Ekonomi
Nämndens ekonomi är inte riktigt i balans med ett prognostiserat underskott mot
budget på 5 miljoner kronor. Det har varit obalans mellan uppdrag och resurser ett
flertal år vilket beror på att gotlänningarnas behov av socialtjänstens insatser ökat.
Nettokostnaden för förvaltningen har ökat med 0,6 procent för perioden och
prognosen för helåret är en ökning på 1,8 procent, vilket får anses som lågt. Målet en
ekonomi i balans är inte uppnått.
För äldreomsorgen redovisas ett stort överskott samtidigt som det är brist på platser
på särskilt boende. För LSS-verksamheten prognostiseras ett underskott på 15,8
mnkr vilket är lägre än tidigare befarat. Volymerna har minskat något första kvartalet
men det är svårt att göra en prognos för helåret då volymerna både kan öka och
minska över året samt att det finns brukare med omfattande insatser.
För individ- och familjeomsorgen finns underskott både för perioden och i
helårsprognosen. Kostnaderna för placeringar inom barn- och ungdomsvården
befaras vara i nivå med föregående år. Ett flertal åtgärder syftar till att minska antalet
placeringar. Missbrukarvårdens kostnader har minskat betydligt medan kostnaderna
för försörjningsstödet nu ökar.
För mottagningen av ensamkommande ungdomar är prognosen ett överskott på 1,6
mnkr till skillnad från de senaste årens stora underskott.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2019 daterad 190412.
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019 daterad 190412.
Skickas till
RSF ekonomi och styrning
RSF registrator RS 2019/5
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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1

Sammanfattning

Förvaltning har under perioden arbetat med att ta fram nya rutiner i samband med
sammanslagningen av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till den nya
miljö- och byggnämnden. Ett stort arbete har också lagts ned med att skapa en helt ny
nämndserie i w3d3. Detta har inneburit, genomgång, flytt av tusentals ärenden och
skapandet av integrationer för att synka det gamla med det nya.
Under perioden har fortsatt stort fokus lagts på DiSa-projektet (digitalsamhällsbyggnad) där
flertalet av enhetens medarbetare är involverade på olika vis, antingen som delprojektledare
eller som deltagare i projektet på annat vis.
Den 1/1 2019 infördes en ny lagparagraf i plan- och bygglagen innebärande ett system med
avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste minska avgifterna om
handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte hålls. Avgiften ska
reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå en
effektiv bygglovsprocess.
Lagändringen är inte ett startskott för enhet byggs förbättringsarbete. Den är en ytterligare
del i det pågående arbetet som måste vägas in, tas hänsyn till och som kommer att påverka
arbetet och organisationen.
Samtliga enheter inom förvaltningen som innan år 2018 låg under miljö- och
hälsoskyddsnämnden har genomfört ett stort arbete under perioden med att byta
ärendehanteringssystem.

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

Förvaltningen har under en längre tid varit trångbodd med brist på kontorsplatser.
Lokalfrågan är nu löst, kontrakt är skrivet och förvaltningen kommer under slutet av 2019
även disponera lokaler i hus Havde på visborgsområdet.
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2
2.1

Väsentliga / Kritiska händelser

Enhet Bygg

Enhetschef slutade sista januari och förvaltningschef har klivit in tills den nyrekryterade
enhetschefen kommer på plats den 1 maj 2019. Under perioden har den nya lagen om
avgiftsreducering trätt i kraft, under perioden har inget bygglov blivit reducerats. Detta
indikerar att de nya rutiner och arbetssätt man arbetat in under 2018 ger verkan.
2.2

Enhet Geografisk information

Under perioden har fortsatt stort fokus lagts på DiSa-projektet där flertalet av enhetens
medarbetare är involverade på olika vis, antingen som delprojektledare eller som deltagare i
projektet på annat vis.
Under perioden har nuvarande enhetschef gått på tjänstledighet och Tf enhetschef har
utsetts, förvaltningskommunikatören går in på halvtid fram till oktober 2019.
2.3

Enhet Detaljplan och översiktsplan

Enheten har medarbetare inom projektet DiSa, där man arbetar med digitalisering av
detaljplaner och digitala samråd kring översiktsplaner. Enheten är även med i samtliga av
Region Gotlands exploateringsprocesser för året, bland annat Visborgsområdet.
2.4

Enhet Stadsarkitekt

Enheten har under kvartal 1 fokuserat på ökat PBL-stöd till byggenheten i samband med
implementering av ny lagstiftning för handläggningstider samt på grund av skifte på
enhetschefsposten på byggenheten. Enheten har också aktivt deltagit och lett delprocesser i
de strategiska stadsbyggnadsprojekten för Visborg, Inre hamnen och Östercentrum.
Enheten har genomfört en föreläsning om stadsbyggnad i Visby för seniorförening.
Enheten kommer under våren delta i samrådsprocess för framtagande av ny
världsarvsstrategi. Enheten planerar och genomför process för Region Gotlands
arkitekturpris under våren 2019, där medborgarna har möjlighet att bidra med
nomineringar. 4 nomineringar inkom från allmänheten.
Enheten kommer även framåt att arbeta med översyn av detaljplan för Visby innerstad
påbörjas under kvartal 2, 2019 samt med framtagande av arkitekturstrategi som kommer att
påbörjas under kvartal 3, 2019.
2.5

Enhet Förvaltningsstöd

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

Enheten har en ny chef from med 1 februari 2019 och enheten omformades under januari
2019, då delar av tidigare förvaltningsstöd blev en Stabsenhet.
Enheten har arbetat mycket under perioden med nämndsammanslagningen som skedde vid
årsskiftet, en gemensam ärendeserie har skapats i Region Gotlands diariesystem. Ett mycket
stort arbete har även gjorts med att byta ärendehanteringssystem för alla enheter som
arbetar inom miljö och hälsoskydd samt livsmedel och alkoholtillstånd.
Enheten arbetar fortsatt med verksamhetsutveckling i form av bland annat framtagande av
e – tjänster , digitalisering, analyser av verksamheterna och övergripande IT lösningar för
förvaltningen.
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Under perioden har även en kommunikatör anställts för att arbeta enbart emot projektet
DiSa, som drivs av medarbetare inom enheten. Arbetet med DiSa går med full fart framåt
och förvaltningen märker redan nu positiva digitaliseringseffekter av det arbete projektet
genomfört hittills, bland annat genom e- tjänster, digitala samråd och digitala handlingar.
Ännu ett fokusområde som enheten har arbetat med under perioden är arbetet kring
GDPR, här har enheten uppdaterat registerförteckning samt uppdaterarat
förvaltningsplaner, Risk och säkerhetsanalyser och Informationsklassning för varje system
på förvaltningen, skapat uppdaterad information om personuppgiftshantering till allmänhet
vid kontakt, Kartlagd ostrukturerad data, delegation ang. GDPR klar till nämnd och utsett
förvaltande av GDPR på SBF.
2.6

Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd

Team livsmedel har tyvärr haft långtidssjukfrånvaro vilket gör att kostnaderna sjunkit men
naturligtvis så även intäkterna och utförda kontroller. Inför sommaren har enheten
rekryterat två sommarvikarier till team alkohol och fem sommarvikarier till team livsmedel.
Team alkohol har ett behov av ytterligare två sommarvikarier. Team livsmedel har utökat
bemanningen jämfört med tidigare år i en medveten satsning för att komma närmare
kontrollmålet och även kompensera för tidigare nämnda sjukfrånvaro.
Ett arbete med att se över hur team livsmedel fördelar kontrollobjekten har initierats med
målsättningen att ge oss bättre förutsättningar att styra och följa upp livsmedelskontrollen.
Arbetet med en överenskommelse med Regionstyrelseförvaltningen kring tillsyn av rökfria
miljöer pågår. Klart är att vi i dagens ekonomiska läge behöver vara försiktiga med att ta på
oss ofinansierade uppdrag som påverkar livsmedelskontrollen eller tillståndsmyndigheten
negativt.
Livsmedelsverkets översyn av riskklassningssystemet sköts upp med ett år till slutet av
2019. Den ursprungliga remissen gav grovt räknat Region Gotland en minskad kontrolltid
med ungefär hälften. Nu är planen att det nya systemet ska vara klart till ingången av 2020
och samtliga livsmedelsverksamheter ska klassas om under 2020. Mycket lite information
sipprar ut från Livsmedelsverket vilket gör det mycket svårt att planera enhetens arbete och
bemanning. Under hela 2019 är uppdraget oförändrat och det verkar som att även under
2020 ska kontrollerna utföras såsom idag samtidigt som enheten ska klassa om samtliga
verksamheter. En gissning är därför att vi ser ett ökat behov av medarbetare under 2020
utan att se en ökning av intäkterna.
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Enheten gjorde ett framgångsrikt arbete med att öka självfinansieringsgraden under 2018
men inte heller 2018 nåddes kontrollmålet för livsmedelskontrollen och det finns en risk
även för 2019. Länsstyrelsen lyfte i sin tillsyn av livsmedelskontrollen att den är
underbemannad men ytterligare bemanning kräver en utökning av den finansiella ramen
om inte det ekonomiska resultatet ska påverkas negativt.
Team livsmedel har inte ekonomin i balans beroende på sjukfrånvaro som sänkt
kostnaderna men som också påverkat intäkterna. Intäkterna förväntas öka utifrån det
faktum att vi snart är tillbaka i full styrka, effekten av koordinatorn kommer att börja
märkas, samt att flera sommarvikarier kommer att generera ökade intäkter.
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Livsmedelskontrollen är inte i fas utifrån kontrollmålet för 2019. Dock så har som sagt
teamet haft problem med sjukfrånvaro så i takt med ökad närvaro hos befintlig personal
tillsammans med god bemanning under kommande sommar så lär vi se en ökning i både
fakturerad tid och antal genomförda kontroller.
2.7

Enhet Miljö och hälsoskydd

Enheten har gått in i 2019 med ett underskott av personal. Enheten hade vid årets början
tre vakanser. Två av tjänsterna är numera tillsatta och under introduktion. Den tredje
tjänsten är för närvarande under rekrytering.
Första delen av kvartalet har inneburit mycket jobb med att sätta planeringen inför årets
tillsynsprojekt. Till följd av det ekonomiska läget har även resurs lagt på att se över rutiner
för debitering och effektivisering/prioritering av arbetet. Enheten har bl a, med hjälp av
DISA tagit fram e-tjänster för flera delar av verksamheten.
Beslutad nämndsammanslagning har genererat extra arbete. Det har handlat om att skapa
nya rutiner för ärendehantering inom förvaltningen. Ytterligare jobb har fått läggas på
samverkan mellan de olika verksamhetssystemen i förvaltningen. I och med
nämndsammanslagningen har ärendeserier fått göras om, vilket har blivit ett stort projekt
med många aktiviteter. T ex har en revision gjorts av antalet öppna ärenden samt att så
många ärenden som möjligt har avslutats.
Inom miljöteamet har arbetet med att färdigställa Åtgärdsprogrammet för luft krävt
resurser. Vidare har teamet lagt resurser på att utveckla tillsynen inom hälsoskydd. Fram till
nu har nämnden inte bedrivit tillsyn på ”skärande och stickande verksamheter”. Dessa
verksamheter är s.k. C-verksamheter och är anmälningspliktiga. Arbetet har resulterat i att
ytterligare ett antal objekt har identifierats som nu kommer att få tillsyn.
Inom vattenteamet har den del av verksamheten som arbetar mot bygglov prioriterat att
anpassa sig till de nya kraven i PBL. Ett mycket tidskrävande arbete. Samtidigt är
ärendebelastningen hög, vilket innebär att det just nu inte är balans i verksamheten.
Inom Klartvatten-arbetet har förberedelser till nya utskick genomförts. 1200 fastigheter har
inventerats. Till följd av bristande bemanning och prioritering av utskicken så har det
byggts upp en kö på ärendesidan. Ca 150 ärenden ligger förnärvarande i kö.
2.8

Enhet förebyggande brand

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

Enheten har idag en vakant tjänst och kommer att ha vakanser fram till hösten. Det
innebär att verksamheten behöver göra prioriteringar och att man inte kommer att uppnå
målen för året.
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3

Uppföljning av måluppfyllelse

Utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens strategi för 2019, där förvaltningen som helhet ska
ledas av prioriteringarna Service, Bemötande och Tillgänglighet, har ledningsgruppen
som nämnt valt ut tre prioriterade mål som kopplas till riktningen framåt. De är:
2. Gotlänningar känner sig delaktiga
18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt på hela ön
19. God tillgänglighet till Region Gotland
För att säkerställa att förvaltningen arbetar mot de mål som är uppsatta för 2019 är de tre
valda målen nedbrutna i mätbara indikatorer. Måluppfyllelse för de valda målen mäts som
följande:
2. Gotlänningar
känner sig
delaktiga

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

18. Ett ansvarsfullt
samhällsbyggande
som bidrar till
tillväxt på hela ön

•

100 % av medarbetarna på SBF har en individuellt utformad kompetensutvecklingsplan på plats vid
årets slut

•

5 genomförda medborgardialogs- och samrådsprocesser vid årets slut

•

20 genomförda aktiviteter i lokalsamhället (föreläsningar, konferenser, möten etc.) vid årets slut

•

5 möjliggjorda tillfällen till utbildning och inspiration inom rättssäkerhet, service och bemötande för
medarbetarna innan årets slut

•

100 % förbättring ( 50 % av medarbetarna positiva) i förtroendemätning för ledningsgruppen i
oktober 2019

•

5 % förbättrad HME ( = 83) i medarbetarundersökningen

•

5 % förbättrad ( = 73) samlad NKI i kommunrapporten Löpande Insikt 2019

•

30 % fler (= 75 % av ärenden) ärenden klarar satt tidsram i lagkrav i slutet av 2019

•

10 % fler (= 80 %) inkomna ärenden som fått beslut inom satt tidsram och lagkrav än 2018

•

5 % bättre (= 73) TEI Index i medarbetarundersökningen 2019

•

Sjukfrånvaronivå på max 4,5 % hos medarbetarna i slutet av 2019

•

5 % bättre (=75) PAI Index i medarbetarundersökningen 2019

•

10 % ökat uttag av friskvårdstimmen i slutet av 2019 jämfört med 2018

•

En förvaltningsövergripande IT - skyddsrond genomförd innan årets slut

•

Alla medarbetare har getts möjlighet till utbildning inom Windows 10 och Office- paketet innan
årets slut

•

Utvecklade mål för förvaltningens hållbarhetsarbete i relation till samhällsbyggnad klara innan
årets slut

•

Alla akuta insatser via räddningstjänsten påbörjade inom 30 minuter för 90 % av befolkningen
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19. God
tillgänglighet
till Region
Gotland

•

20 % fler (= 68 %) av inkomna ansökningar via e-tjänst

•

Kundutvärdering av SBFs webbplatser via enkät klar juni 2019

•

8 % bättre medeltal (= 90 % av alla e-post besvarade inom 2 dagar) i Regionens servicemätning i
kategorin ”Svarstider”

•

20 % bättre medeltal (= 35 % tillgänglighet på telefon) i Regionens servicemätning i kategorin
”Tillgänglighet”

•

Etablera en fysisk kundnöjdhetsundersökning vid kundmottagning innan årsslut

•

Beslutad handlingsplan för GDPR uppfylld vid årsslut

•

Utbildningspaket för nyanställda samt Introduktionsansvariga för nyanställda tillsatta juni 2019

•

Alla avbrott i det interna digitala arbetsflödet kartlagda juni 2019

•

En APT-satsning på alla enheter utifrån Strategin mot mäns våld mot kvinnor innan årets slut

Kommentar

Inom målområdet nr 2, har ett flertal aktiviteter påbörjats redan under första kvartalet.
En del aktiviteter inom detta målområde kommer mätas i slutet av året och därmed
redovisas i årsredovisningen.

Det som sticker ut i detta målområde är insiktsmätningen som visar på en minskning med
5 % ( från index 69 till 65) detta behöver analyseras för att helt klargöra orsaker. Detta
innebär att man är längre ifrån att nå måluppfyllelse än vad man var tidigare.

Inom målområde 18 kommer det mesta av indikatorerna följas upp under senare delen av
året. Vi ser att sjuktalet har ökat under årets två första månader i jämförelse med samma
period förra året. Vi har några fler långtidssjukskrivna medarbetare i början av året än
under 2018. I dagsläget kan vi dock inte se att det ökade sjuktalet är direkt kopplad till
arbetsmiljön men vi kommer att följa utvecklingen och analysera sjuktalet under året.

Inom målområde 19 kommer det mesta av indikatorerna att följas upp och mätas under

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

senare delen av året. Det vi ser under första kvartalet är bland annat, en ökning av
nyttjande av våra e-tjänster och förvaltningen har även i samarbete med Uppsala universitet
startat en uppdragsutbildning som är del i ett utbildningspaket för nyanställda.
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3.1

Övergripande Uppföljningar/utvärderingar SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med löpande uppföljningar under året för att
utvärdera verksamheten och måluppfyllelse. Nämndens önskemål utöver detta är att vid
delårsrapporter och årsredovisningar få uppföljning enligt nedan tabell gällande enhet
byggs ärendebalans.
Antal ( st. )

Varav inkomna innan
2018

Ingående balans 2018-12-31

395

Utgående balans 2019-03-31

405
(bygglov 303,
förhandsbesked 102)

62
(bygglov 40,
förhandsbesked 22)
47
(bygglov 28,
förhandsbesked 19)

Varav under komplettering

100

7

Antal inkomna ärenden jan-mar
2019
(bygglov 182, företag 101,
förhandsbesked 43)
Antal beslut jan- mar 2019
(bygglov 169, företag 95,
förhandsbesked 31)

326

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

Ärendebalans

295
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4

Ekonomi

Utfallet efter årets tre första månader visar ett underskott på 3 051 tkr. Justering har gjorts
för upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Nedan redovisas tabeller utifrån hur
budgetuppdelning 2019, då den beslutades innan beslut om nämndsammanslagning.
BN

Intäkter
Driftkostnader
Netto
MHN

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget
jan mars, tkr

Utfall
Avvikelse
janjan - mars,
mars,
tkr
tkr
10 802
8 487
-2 315
-14 577 - 14 488
89
- 3 775
- 6 001
- 2 226

Budget
jan mars, tkr
5 754
-8 525
- 2 771

Utfall
Avvikelse
janjan - mars,
mars, tkr tkr
3 919
- 7 515
- 3 596

-1 835
1 010
- 825

Utfall
janmars
2018,tkr

Budget
helår
2019

Prognos
helår
2019

7 082 43 213
-12 492 -58 290
- 5 410 - 15 077

40 228
-57 612
- 17 384

Utfall
janmars
2018,tkr

Budget
helår
2019

Prognos
helår
2019

3 854 23 025
-6 932 -34 100
- 3 078 - 11 075

21 684
-32 965
- 11 281

Kommentar
Miljö och byggnämndens prognos för helåret är ett underskott på 2 513 tkr. Det
prognostiserade underskottet beror på att delar av nämndens verksamheter inte når upp till
de budgeterade intäkterna för perioden och det intäktstappet kommer inte att hämtas upp
under de återstående månaderna av året.
Medräknat i prognosen är även att nämnden tar in 2 500 tkr från eget kapital för att
finansiera tillsynsverksamheten. Här bör man föra en diskussion huruvida denna kostnad
verkligen skall finansieras med eget kapital istället för att hanteras centralt i Region
Gotland. I enlighet med Region Gotlands styrregler skall åtgärder som kan medföra
ekonomiska åtaganden och ge konsekvenser även efter budgetåret, alltid inhämtas
medgivande från regionstyrelse/regionfullmäktige.

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

De lägre driftkostnaderna innefattar framförallt, ersättningsrekryteringar för personal som
ingår i Disa projektet har tagit tid, lägre overheadkostnader pga. att delar av kostnaderna
för enheten förvaltningsstöd istället finansieras av olika projekt samt en god
kostnadsmedvetenhet bland medarbetare.
Jämför man utfall med samma period ifjol så ser man att det skett en ökning av intäkterna
på enheterna som då låg under byggnadsnämnden,. ser vi till de enheter som år 2018 låg
under miljö- och hälsoskyddsnämnden har vi en marginell ökning av intäkterna.
Förklaringen till de högre kostnaderna är framförallt att vid ingången av 2018 var man 154
stycken tillsvidareanställda, idag är man 163 stycken tillsvidareanställda.
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Investeringar

Nämnden har en investeringspott på 1 miljonkronor, prognosen för helåret är att potten
kommer nyttjas, bland annat i och med investeringar i samband nya lokaler för delar av
förvaltningen.
Nämnden har även 1,2 miljoner kronor för investering gällande mätinstrument för enhet
geografisk information, prognosen är att investeringar i nya instrument kommer
genomföras under 2019.

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

Ökade kapitalkostnader i samband med ovanstående investeringar hanteras inom befintlig
ekonomisk ram.
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Medarbetare

Mål från koncernstyrkortet för området medarbetare:





Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling (mål 23)
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
(mål 24)
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa (mål
26)

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar mot målen inom området med prioriterade
aktiviteter i verksamhetsplan 2019 som är knutna till medarbetarskap, ledarskap och sjuktal.
6.1.1

Prioriterade utvecklingsområden

Förvaltningen har prioriterat att arbeta med följande utvecklingsområden under 2019:




Service
Tillgänglighet
Bemötande

Följande aktiviteter inom våra utvecklingsområden i verksamhetsplan 2019 rör området
medarbetare:
6.1.2

Prioriterade aktiviteter

Medarbetarskap
Aktivitet

Status

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Stärka medarbetare i sin roll internt och externt

☐

☒

☐

Arbeta för ökad tydlighet från ledningsgrupp till medarbetare på förvaltningen

☐

☒

☐

Utveckla individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare

☐

☒

☐

Arbeta för friska medarbetare

☐

☒

☐

Skapa ett utbildningspaket till nyanställda via introduktionsansvariga

☒

☐

☐



Stärka medarbetare i sin roll internt och externt –Vi har som mål att möjliggöra 5
tillfällen till utbildning inom rättssäkerhet, service och bemötande för medarbetarna
innan årets slut. Vi kommer bland annat att erbjuda en uppdragsutbildning på 4
heldagar i samarbete med Uppsala universitet med start i april. Cirka 20
medarbetare kommer att gå utbildningen i år. Innehållet är: förvaltningspolitik –
tjänstemannarollen i en politiskt styrd verksamhet, legala grunder för offentlig
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verksamhet, samverkan – effektiv handläggning och kommunikation och
bemötande.


Arbeta för ökad tydlighet från ledningsgrupp till medarbetare på förvaltningen –
Flera aktiviteter pågår för att försöka nå målet att se en förbättring i medarbetarnas
förtroende för ledningen. Till exempel bjuder ledningen in till förvaltningsfika en
gång/månad där vi informerar om aktuella frågor, förvaltningschefen skickar ut
månadsbrev med information till samtliga medarbetare samt att vi under våren
kommer att ha tv-apparater i fikarummen där information löpande ska läggas ut.



Utveckla individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare Kompetensutvecklingsplaner tas fram vid medarbetarsamtalet i dialog mellan chef
och medarbetare. Flertalet av medarbetarna har fått sin plan uppdaterad i början av
året.



Arbeta för friska medarbetare – Vi följer upp sjuktalet och cheferna arbetar aktivt
med arbetsmiljön för att förebygga ohälsa samt arbetar aktivt med rehabilitering vid
behov. Vi arbetar bland annat med att försöka ge förutsättningar så att
medarbetarna kan nyttja sin friskvårdstimme regelbundet.



Skapa ett utbildningspaket till nyanställda via introduktionsansvariga - Varje enhet
ska under året utse introduktionsansvariga som ska se över utbildningspaket för
nyanställda. HR-chefen kommer även att se över den förvaltningsövergripande
introduktionen.

6.1.3

Antal anställda

a) Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda
I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för delår 1 2019. Denna
statistik är manuellt framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även
medarbetare som är tjänstlediga av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2018-12-31 och 2019-02-28
(Tv – tillsvidareanställd, Visst – visstidsanställd)

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

2018-12-31

2019-02-28

Tv

Visst

Totalt

Tv

Visst

Totalt

Enhet
Stadsarkitekt

4

1

5

4

1

5

Enhet Bygg

35

4

39

35

3

38

-1

Enhet Geografisk
Information

16

16

14

14

-2

Enhet Plan

11

11

11

11
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Enhet Livsmedel
och
Alkoholtillstånd

9

1

10

10

1

11

+1

Enhet Miljö- och
hälsoskydd

26

1

27

24

1

25

-2

Enhet Stab (del
av tidigare enhet
Förvaltningsstöd)

(12)

(12)

4

4

Enhet
Förvaltningsstöd

(12)

(12)

7

7

-1

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

46

52

49

49

-3

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

4

Förvaltningschef

1

1

1

1

Total

164

177

163

6

13

6

169

-8

Till detta kommer cirka 125 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Väsentliga händelser
Vi har gjort en organisatorisk förändring av enhet Förvaltningsstöd med start från februari
månad. Enheten är nu uppdelad på två enheter; enhet Stab, där förvaltningschefen är chef,
samt enhet Förvaltningsstöd, där ekonomichefen är chef. Enhetschefen för Livsmedel och
Alkoholtillstånd räknas nu in i antal medarbetare på den enheten från att tidigare räknats in
i Förvaltningsstöd, därav ser det ut som en förändring i antal anställda på de båda
enheterna.
Enhetschefen på Bygg har slutat på förvaltningen och vi har rekryterat en ny enhetschef
som börjar sin anställning den 1 maj.
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Vi har i början av året rekryterat de vakanser vi haft på tillsvidareanställda heltidsbrandmän
inom räddningstjänsten. Vi har även rekryterat cirka 15 brandmän till Räddningstjänst i
beredskap.
Vi har några vakanser som har eller kommer att rekryteras i enhet Förvaltningsstöd,
Geografisk information, enhet Plan samt i enhet Miljö- och hälsoskydd. Tjänsterna tillsätts
löpande under året. Några av tjänsterna är inom ramen för DiSa-projektet.
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Vi ser att vi sedan årsskiftet har minskat något med totalt antal medarbetare, minskningen
är dock tillfällig då vi har vakanser som ännu ska tillsättas samt att vi väntar på redan
anställda medarbetare som börjar under våren.

b) Årsarbetare per förvaltning
I januari och februari hade vi 171 årsarbetare (antal medarbetare omräknat till heltid)
baserat på sysselsättningsgrad för månadsavlönade för tillsvidareanställda och
visstidsanställda. Inom förvaltningen erbjuder vi heltid som grund och vi har inga oönskade
deltider. Vi ser dock positivt på att kunna ha deltid som möjlighet i dialog med den enskilde
medarbetaren.
c) Faktiskt arbetad tid
Vi ser att vi ligger något under budget när vi tittar på faktiskt arbetad tid (all budgeterad tid
+ all övertid och mertid – all frånvaro) för januari och februari. En del av det beror på att
vi har några vakanser som ännu ska tillsättas. I jämförelse med samma period 2018 har vi
dock ökat, vilket hänger ihop med att vi nu är fler antal anställda.
d) Personalkostnad (konto 50-56)
MBN – Vi ser på totalen att vi har något lägre personalkostnad än budgeterat under
perioden januari till mars. Det beror bland annat på att vi har några medarbetare som har
valt att gå ner i tid samt att vi har vakanser i väntan på rekryterade medarbetare.
TN - Räddningstjänsten följer sin budget för perioden januari till mars.
e) Sjukfrånvaro
Sjuktalet för förvaltningen är för perioden 2019-01-01 – 2019-02-28 5,25 %. Samma period
för 2018 var 4,09 %.
Vi ser att sjuktalet har ökat under årets två första månader i jämförelse med samma period
förra året. Vi har några fler långtidssjukskrivna medarbetare i början av året än under 2018.
I dagsläget kan vi dock inte se att det ökade sjuktalet är direkt kopplad till arbetsmiljön men
vi kommer att följa utvecklingen och analysera sjuktalet under året. Vi fortsätter att arbeta
aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är sjukskrivna samt att vi
arbetar löpande med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Förändringar kopplat till förvaltningens utmaningar inom området för
kompetensförsörjning
Det pågår rekrytering av några av de ytterligare tjänster vi ska tillsätta i samband med DiSaprojektet, vår förhoppning är att de ska vara tillsatta innan sommaren. Vi behöver bland
annat kompetens inom kommunikation, mättekniker och planarkitekt.
Vi har i början av året försökt att rekrytera en tillsvidaretjänst som GIS-ingenjör till enhet
Geografisk Information men inte lyckats. Vi planerar att göra ett omtag i den rekryteringen
senare i år.
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Det pågår även rekrytering till våra tjänster som semestervikarier i enhet Livsmiljö och
Alkoholtillstånd, det är avgörande att vi får in de vikarier vi behöver för att kunna nå de
mål vi har med utförda livsmedelskontroller under året. Det har under flera år varit
svårrekryterat, 2018 lyckades vi dock tillsätta de platser vi hade behov av. Inför förra
sommaren tog vi fram ett erbjudande om hyresersättning till våra semestervikarier som
arbetade som Livsmedelsinspektörer. Samtliga vikarier som uppfyllde kriterierna nyttjade
erbjudandet och det var en uppskattad förmån. Vi kommer att ha kvar samma erbjudande
till berörda vikarier även i år. Inför årets sommar ser rekryteringen positivt ut så här långt
och vi räknar med att ha det antal semestervikarier på plats som vi behöver.
Vi har även rekryterat en ny enhetschef till enhet Bygg som börjar den 1 maj. Där gjorde vi
bedömningen att det var viktigare med kompetens i ledarskap före sakkunskap inom Bygg.
Enhetschefen för Geografisk information är tjänstledig i 6 månader och vi är överens om
att vi behöver tillsätta tjänsten som enhetschef på enheten snarast, rekryteringen av den
tjänsten påbörjas under april.
Vi har även rekryterat nya medarbetare inom räddningstjänsten. Vi har lyckats tillsätta de
platser vi har haft lediga på heltidsstyrkan, vi ser dock en tendens i att det blir allt svårare
att rekrytera erfarna brandmän eller brandmän som genomgått utbildningen Skydd mot
olyckor. Att rekrytera brandmän till räddningstjänst i beredskap har varit svårt i många år,
det har dock varit en positiv rekryteringsomgång i år och vi har lyckats rekrytera cirka 15
medarbetare dit som har utbildats i början av året. Vi har dock fortfarande vakanser på
några stationer.

Ärendenr 2019/5 Datum 2019-04-14

En särskild lönesatsning kommer att ske under våren i samband med lönerevisionen
avseende bristyrken, det är en fortsättning på det arbete som påbörjats under 2017 och
2018. Vi ser att satsningar som har gjort hittills har påverkat möjligheten att rekrytera nya
medarbetare till mer konkurrenskraftig lön och vi tror även att det påverkar möjligheten att
behålla befintlig personal längre. Under 2019 satsar vi extra medel på bygglovhandläggare,
bygglovarkitekt, byggnadsinspektörer, miljöskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer samt
ingenjörer. Vi kommer att utvärdera resultatet av satsningen i samband med
lönekartläggningen i slutet av året. Vi ser dock redan nu att det finns ett fortsatt behov av
ytterligare satsningar framöver för flertalet av berörda grupper när vi jämför statistik med
riket.
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1. Sammanfattande kommentarer om måluppfyllelsen
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Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett negativt resultat. Samtliga
verksamheter ska uppnå minst ett balanserat resultat. Utifrån Region Gotlands ekonomiska
nuläge och nämndens positiva resultat för 2018 gör förvaltningen bedömning att verksamheterna kan leverera ett positivt resultat för år 2019.
Då prognosen för verksamheternas samlade resultat för året visar på ett negativt resultat
behöver åtgärder vidtas för att uppnå ett bättre resultat. Att som en första åtgärd införa resultatkrav, bedöms det prognostiserade resultatet för året förbättras och bli ett överskott på
4,9 miljoner kronor. Resultatkravet innebär att utpekade enheter ska förbättra resultaten utifrån de inlämnade prognoserna, se bilaga.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
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m.fl. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas i stort sett vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare
specifikt är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande lönenivå
vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
Sjuktalet har ökat med 0,57 procentenheter i förhållande till motsvarande period 2018 för
hela GVNs ansvarområde. På verksamhetsnivå har integrationsenheten och folkhögskolan
de största ökningarna, medan vuxenutbildningen uppvisar en tydlig minskning.

2. Väsentliga och kritiska händelser
2.1 Wisbygymnasiet
Inriktningen anläggningsfordon på bygg- och anläggningsprogrammet (BA) är en attraktiv
utbildning som har ett kontinuerligt behov av att uppdatera sina gula maskiner. Utrymme
för detta finns normalt inte i investeringsbudgeten och grundbeloppet är inte anpassad utifrån detta behov. Avsaknaden av avskrivningar gör att behoven inte synliggörs i budgetprocessen och Wisbygymnasiet hänvisas till att utnyttja maskinerna tills de inte längre går att
reparera. Trots ett mycket nära och gott samarbete med branschen har skolan inte möjlighet att låna maskiner, då dessa utnyttjas fullt ut hos företagen.
När nämnden tog beslut i oktober 2018 kring gymnasiets utbildningsutbud togs samtidigt
ett beslut om att utbildningen ska hitta möjligheter att samverka med branschen kring nyttjandet av de anläggningsfordon som erfordras i utbildningen. Ingen nyinvestering i anläggningsfordon kan beviljas. Förslagsvis bör Wisbygymnasiet inventera hela sin maskinpark
och göra en “traditionell avskrivning” av materialet. Detta ger skolan, förvaltning och
nämnden bättre kontroll över eventuella investeringar och kan i god tid planera framtida
förutsättningar.
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Väsentliga händelser av ekonomisk art som kan påverka verksamhetens resultat 2019 är behovet av att ersätta gula maskiner som inte går att reparera. Idag är en bandgrävare utdömd
och inte längre säker att använda. En begagnad bandgrävare kostar cirka 450 000 kronor.
Inriktningen anläggningsfordon på Wisbygymnasiet tillhör en av de utbildningarna som
håller sig längst fram i Sverige och som trots enkla förutsättningar kan bli framgångsrik i
SM i anläggningsfordon.
Utökningen av antal elever på VF i samband med inriktningen fastighet genomförs inte till
läsåret 2019/20. Uteblivna elevintäkter balanseras mot ej uppkomna utgifter i form av personal- och driftskostnader. Händelsen påverkar således inte verksamhetens resultat.
Den 15 februari var sista dag att ansöka till gymnasiet. Denna gång deltog 697 elever i det
gotländska gymnasievalet och kunde välja mellan 17 gymnasieprogram (inklusive riksrekryterande sjöfartsutbildning) och 31 inriktningar på kommunala Wisbygymnasiet samt nio
nationella program i fristående Guteskolan. 593 elever sökte till kommunala
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Wisbygymnasiet (varav 11 elever från fastlandet). 40 elever sökte till fristående Guteskolan.
64 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan ort. Sökandesiffrorna vid det
preliminära gymnasievalets utgång visar att av högskoleförberedande program är ett särskilt
populärt: samhällsvetenskapsprogrammet med 114 förstahandssökande. Populärast bland
yrkesprogrammen var bygg- och anläggningsprogrammet med 46 förstahandssökande. Slutantagningen sker den 26 juni och innan dess är det svårt att göra en bedömning hur budget kommer påverkas.

2.2 Kommunala vuxenutbildningen
Väsentliga händelser redovisas utifrån den lagda rambudgeten men det bör dock påtalas att
det finns extern finansiering i form av statsbidrag (Nordstreams-medel m.m). I dagsläget
finns ingen oro för ett minusresultat för 2019, men vuxenutbildningen kommer troligtvis
inte leverera ett lika högt överskott som föregående år.
Icke budgeterade kostnader:
•
•

•
•
•
•
•

Lokaler 330 000 kronor (anpassade lokaler för yrkesutbildningar. Förslagsvis Herkulesväg 4 eller motsvarande).
Yrkeslärare (ca 3 x 100 procentstjänster inom yrkesvux/yrkesvux sfi/sva för aug till
dec).
Detta då fler yrkesutbildningar samt fler kombinationsutbildningar startas, vilket är
kopplat till elever som lyder under tillfälliga gymnasielagen1.
Modersmålsstöd (1 x 100 procent för aug-dec). En direkt följd av de elever som lyder under tillfälliga gymnasielagen.
Sva/sfi-lärare (1 x 100 procent för aug-dec). En direkt följd av de elever som lyder
under tillfälliga gymnasielagen.
Yrkesförarutbildning - 200 000 kronor i ökade kostnader.
Utgifter kopplat till yrkesvux samt yrkesvux sfi/sva (ökad drift).
IFOUS-programmet2 - cirka 300 000 kronor.
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2.3 Arbetsmarknadsenheten
Under 2018 har utvecklingsarbeten pågått med att förbättra samverkan mellan förvaltningar inom Region Gotland samt andra aktörer för att fler gotlänningar ska komma i arbete eller studier. Som exempel kan nämnas den påbörjade plattformen VuxKomp, mellan
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Beslut fattades under 2018 att verksamheten skulle startas upp och fortlöpa under 2019. Det
är däremot oklart hur verksamheten ska finansieras. I dagsläget är verksamheten igång med
3,1 anställda, beräknat underskott med cirka 1,7 miljoner kronor.

Cirka 32 elever lämnar språkintroduktion på Wisbygymnasiet och kommer troligen söka sig till vuxenutbildningen för att kunna förlänga
sina uppehållstillstånd (tillfälliga gymnasielagen). För att kunna möta elevgruppen planeras för cirka 3-4 olika yrkespaket där vuxenbildningen behöver förstärka med sfi/sva samt modersmålsstöd.
1

2

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, som även har ett program med fokus på vuxenutbildning
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VuxKomp - deltagarstatistik 2018-10-01 till 2019-04-03

49 deltagare inskrivna från start
26 deltagare utskrivna:
− 13 deltagare i arbete (nio reguljära arbetsmarknaden, två med lönebidrag på
privata företag, en introduktionsanställning vid regionen, en anställning vid
Samhall).
− två deltagare har påbörjat studier (vuxenutbildningen)
− en deltagare avflyttad från Gotland
− fem deltagare söker inte försörjningsstöd längre (uppgift saknas)
− två deltagare i planeringsåtgärd med Arbetsförmedlingen (praktik)
− tre deltagare till socialförvaltningen (för andra åtgärder)
23 deltagare fanns inskrivna per den 29 mars 2019
Genomsnittlig ärendetid per (utskriven) deltagare är 54 dagar.
UngKomp är en aktivitet kopplat till delegationen Unga till arbete (DUA 1 3). Beslut
om fortsatt samarbete (med 1 tjänst från arbetsmarknadsenheten) med arbetsförmedlingen finns men finansieringen är oklar. Beräknat underskott med ca 550 000 kr.
Arbetsmarknadsenheten har 2019 övertagit uppdraget från socialförvaltningen att erbjuda feriejobb för unga. Det är ett nytt uppdrag med egen budget vilken beräknas
vara i balans då året är slut.
Extratjänster är en anställningsform som riktar sig till personer som har deltagit i jobboch utvecklingsgarantin i 450 dagar samt för personer nyanlända till Sverige. I december 2018 tog staten beslut att inga nya tjänster skulle tilldelas statligt stöd inom anställningsformen. Arbetsförmedlingen har tagit beslut om att inga ersättningar för semesterersättning kommer att utbetalas. Semesterskuld till anställda med extratjänster (BEAavtal) beräknas till ca 500 000 kronor. Uppskattningsvis kommer alltså hälften av de
anställda avsluta sin tjänst före sommaren.
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Det finns en vakant chefstjänst vilket medför ett beräknat överskott på ca 750 000 kr
för 2019 (11 månader).

2.4 Integrationsenheten
Anledning till att integrationsenheten har ett positivt resultat är att betydligt fler personer
väljer att bosätta sig på Gotland än vad som är beräknat. Troligtvis beror detta på att man i
budgeten utgått från anvisningstalet som för 2018 var 125 personer. I statistiken från Migrationsverket kan man utläsa att det faktiska antalet personer som kom var cirka 270. Det
är väldigt många självbosatta och personer som kommit på anknytning (anhöriga). Pengar
för dessa personer kommer till integrationsenheten och de har rätt till stöd och hjälp.
En miljon av integrationsenheten överskott budgeterades att föras över från år 2018
till år 2019 - detta blev dessvärre inte gjort. Dessutom har 560 000 kronor som
3

DUA – delegationen för unga och nyanlända i arbete
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integrationsenheten har betalat tillbaka till Länsstyrelsen inte överförts 2018 till 2019.
Ovanstående kommer resultera i underskott för enheten.

2.5 Gotlands folkhögskola
Följande händelser kan få effekter på Gotlands folkhögskolas verksamhet och ekonomi:
•
•
•
•

Lägre tilldelning av statsbidrag i förhållande till sökta volymer
Arbetsförmedlingens tillfälliga stopp för Bristyrkesplatser
Arbetsförmedlingens bristande rekrytering av deltagare till SMF
Arbetsförmedlingens framtida förmåga att hantera Etableringsutbildningen

Det är i dagsläget svårt att veta vilken ekonomisk påverkan detta får för
folkhögskolan men det bidragsbortfallet uppskattas i ekonomirapporten till 500 000 kronor.
Folkhögskolan arrangerar årligen ett relativt stort antal sommarkurser. För folkhögskolan i
Hemse projekteras en modernisering och total ombyggnad av elevhemmet Nygårds. Detta
är beskrivet i strategisk plan och budget 2020–2022. Nygårds undermåliga skick gör att det
i begränsad utsträckning kan användas för uthyrning till deltagare i sommarkurser, vilket
kommer påverka folkhögskolans ekonomi.

2.6 Ungdomsenheten
Ungdomsenhetens prognos visar på ett noll resultat, eventuellt ett positivt sådant.
Avsaknad av ekonomistöd på enhetsnivå gör att ekonomisk uppföljning och styrning
försvåras avsevärt för enhetscheferna. Statliga medel (cirka 950 000 kronor) för sommarlovsaktiviteter har tillförts verksamheten vilket gör att samma utbud som tidigare
år kan erbjudas.

3. Resultat för perioden - årsprognos
Årets budgetram uppgår till 299,9 miljoner kronor vilket innebär en minskning av anslaget
med 547 000 kronor i jämförelse med föregående år. Ramminskningen motsvarar en sänkning med två promille.
Ramberäkning 2019 per nämnd/förvaltning
Enlig beslut regionfullmäktige 2018-06-18 , RS 2018-09-20, RS 2018-10-25
IB 2018
Justering, avser löner jämställdhet och bristyrken
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Justerad budget 2018

-301 173
696
-300 477

Enligt plan, omfördelning av spar mellan BUN och GVN, RS § 132 år 2017

1 000

Besparing enligt plan, RF § 87 år 2017

5 000

Besparing, del av 7,5 mnkr, RF § 97 2018
Resursfördelningsmodell, fler elever

460
-1 505

Externa avtal

-800

Interna priser, RSF

-123
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Personalkostnadskompensation

-5 435

Lokalkostnader, ändrade redovisningsprinciper

3 820

Teknikcollege

-2 000

Internräntesänkning

130

Budgetram 2019

-299 930

3.1 Periodens resultat
Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett negativt resultat. Nämndens
strävan är att samtliga verksamheter skall uppnå minst ett balanserat resultat. Utifrån Region Gotlands ekonomiska nuläge och nämndens positiva resultat för 2018 gör förvaltningen bedömning att verksamheterna kan leverera ett positivt resultat för år 2019.
Då prognosen för verksamheternas samlade resultat för året visar på ett negativt resultat
behöver åtgärder vidtas för att uppnå ett bättre resultat. Att som en första åtgärd införa resultatkrav, bedöms det prognostiserade resultatet för året förbättras och bli ett överskott på
4,9 miljoner kronor. Resultatkravet innebär att utpekade enheter ska förbättra resultaten utifrån de inlämnade prognoserna. Nedan tabell visar det resultatkrav som införs per enhet.

Totalt, tkr

Bokslut
2018
12 241

Resultat
2019
4 850

Enhet och skolform

11 088

4 850

Åtgärd

200
165
5 059
3 725
353
242
1 344

200
-250
2 200
2 200
500
0
0

Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav

Gymnasiet
Antagning, interkom. ers.
Inack- och reseersättning
Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt

1 153
1 867
570
5 972

0
-77
300
4 735

Åtgärd
Elevvolymer
Elevvolymer
Resultatkrav

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Försörjning
-IT
Resursfördelning

-3 256
-991
1 111
-4 120

-434
0
0
-4 524

Elevvolymer
Resultatkrav
Resultatkrav
Elevvolymer
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Ordförande
Avdelningschef
Integrationsenhet
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet
Arbetsmarknad

Avdelningschef, har ett negativt resultatkrav p.g.a. avsaknad av budgetmedel
för medfinansiering av kustparksbadet.
De resultatenheter som påverkas av elevvolymer i form av utbetalningar
avseende bidrag eller ersättningar för gymnasieelever undantas från resultatkrav.

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
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beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas i stort sett vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos från verksamheten kommer att bli tre stycken
under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut
Resultatrapport per den 31 mars 2019
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

PrognosNot

Intäkter

-35 600

-30 457

-5 143

-20 604

Flödesbidrag rörligt

-32 388

-32 203

-184

-592

Personalkostnader

62 384

56 063

6 322

25 300

Lokalkostnader

14 029

14 461

-432

-1 000

Övriga kostnader

34 133

32 889

1 243

1 154

Internt flödesbidrag rörligt

32 414

32 303

111

592

74 973

73 055

1 917

4 850

Summa
Exklusive kommunbidrag.
Not

Prognos inklusive resultatkrav.

Resultatrapport per den 31 mars 2018
Resultatrapport

Budget

Utfall

Intäkter

-23 239

-31 103

7 864

35 419

Flödesbidrag rörligt

-30 455

-30 925

470

3 149

Personalkostnader

48 901

52 621

-3 720

-25 742

Lokalkostnader

14 888

15 498

-611

-1 868

Övriga kostnader

34 604

29 554

5 050

4 675

Internt flödesbidrag rörligt

30 472

31 025

-552

-3 392

75 171

66 670

8 500

12 241

Summa

Resultat

Bokslut

Not

Exklusive kommunbidrag.
Not

I födesbidrag rörligt ingår även de fasta bidragen.
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Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-mars för åren
2019 och 2018. Nettokostnaden ökar för perioden med 6,4 miljoner kronor, den procentuella ökningen är 9,6 procent. I jämförelse mellan åren minskar periodens resultat från 8,5
miljoner kronor till 1,9 miljoner kronor, en minskning med 6,6 miljoner kronor.

3.2 Jämförelse mellan resultatrapport år 2019 och år 2018
Intäkter

Intäkterna är 646 000 kronor lägre för perioden år 2019 i jämförelse med samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre beror framförallt på att den interna försäljningen är lägre för perioden i år jämfört med föregående år. Exempel på interna försäljningar är vuxenutbildningens köp av utbildningar av gymnasiet inom exempelvis vård och omsorg. De externa intäkterna är något högre för perioden. Intäkterna
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kommer för året att visa ett negativt resultat på 20,6 miljoner kronor, en bidragande orsak
till avvikelsen är minskade intäkter för Extra tjänster4
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet utgår varje månad till rektor för det
antal elever som är inskrivna på respektive gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att
elevintäkter som inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning-personalkostnader, och lärverktyg. Prognosen för året är negativ på 592 000 kronor.

3.3 Personalkostnader
Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2019, i jämförelse med år 2018, ökat
med 3,4 miljoner kronor För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 1,5 miljoner
kronor avser löneökningar för 2018. Nettoökningen på 1,9 miljoner kronor ligger i huvudsak på vuxenutbildningen. Prognosen för året pekar mot ett överskott på 25,3 miljoner kronor. Det är framförallt budgeterade lönekostnader för Extra tjänster5 som visar på ett positivt resultat. Även gymnasiet, vuxenutbildningen samt folkhögskolan har en positiv prognos. I utfallet ligger även till viss del obudgeterade lönekostnader för projekt.
3.4 Lokalkostnader
För periodens utfall är lokalkostnaderna en miljon kronor lägre i en jämförelse med år
2018. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna på grund av komponentredovisning där nämndens
ram för lokalkostnader minskades med 3,8 miljoner kronor. Prognosen blir för året negativ
på en miljon kronor.
3.5 Övriga kostnader
Utfallet för perioden är 3,3 miljoner kronor högre i jämförelse med föregående år. En ökning kan ses i kostnaden för köp av huvudverksamhet som exempelvis gymnasieutbildning
vid Gotland Grönt Centrum AB men även upphandlad vuxenutbildning. I övrigt kan inget
extraordinärt ses för perioden. Prognosen för året är positiv på 1,2 miljoner kronor. De
rörliga flödesbidragen som går ut som en kostnad per elev till rektor matchar i huvudsak
den intäkt som inkommer, se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag. Avvikelsen för året blir
för de rörliga flödena 592 000 kronor.
3.6 Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-04-12

Not1

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

127 953
127 953

127 361
127 361

Differens,
tkr

Prognos
volym

592
592

1 506
1 506

Differens,
tkr

Prognos
volym

-356

238

Budget
volym
1 514
1 514

Differens
volym
-8
-8

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

Budget,
tkr
28 089

Prognos,
tkr
28 445

4

Är till för dem som antingen är långtidsarbetslösa eller som är nyanlända och har en etableringsplan

5

Personalkostnader som är budgeterade för hela budgetåret men där verksamheten avvecklas till hösten

Budget
volym
235

Differens
volym
3
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Kommunal gymnasieskola, annan kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun

10 810
4 950
-2 162
41 687

10 392
5 089
-2 162
41 764

418
-139
0
-77

75
37

78
36

-3
1

350

349

1

169 640

169 125

515

1 856

1 863

-7

Summa
Totalt

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat. Prognosen är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och det
budgeterade elevtalet för hösten påräknas. Minskningen i antalet elever och interna ersättningar medför ett positivt resultat på 592 000 kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas i
stort sett vara oförändrade, nettoförändring i ökning av en elev medför ett negativt resultat
på 77 000 kronor. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående huvudman i
den egna kommunen är inte medräknade.
3.6.1 Elevvolymernas resultatpåverkan, helår

Resursfördelningen

Not1

Resultat,
tkr

Etableringsersättning, Migrationsverket

9 000

Studiehandledare modersmålsundervisning

-1 506

Ersättning för asyl, Migrationsverket
Flödesbidrag, interna ersättningar

592

Språkintroduktion, IT-handledning

-266

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering

Lotsen6

-440

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-13 866

Summa

-4 524

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-04-12

2 322

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla

-77

Summa

-77

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt på 4,5 miljoner kronor. Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett negativt resultat på 77 000
kronor.

6

Lotsen – den centrala mottagningsenheten för nyanlända elever
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3.7 Investeringar
Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser perioden januarimars med årsprognos.

Budget
Investeringspott

Utfall

Resultat

ProResul- Prognos
gnos
tat
2020
2019
helåret
3 200
0
-

3 200

268

2 932

5 000

0

5 000

5 000

0

-

Utökad säkerhet, kameror mm

1 000

3

997

1 000

0

-

Summa lokalinvesteringar

6 000

3

5 997

6 000

0

Lokalinvesteringar
Flytt VF, RXs och EE till Solrosen
Flytt BA, ny bygghall

Folkhögskolan, Nygårds
Kompletteringsbudget

7 200

0

7 200

7 200

0

7 200

0

7 200

7 200

0

-

300

0

300

300

0

-

IT-investeringar
IT-kringutrustning, nämndsspecifikt
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN

1 660

133

1 527

1 660

0

1 960

133

1 827

1 960

0

18 360

404

17 956

18 360

0

Investeringspotten på 3,2 miljoner kronor är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och
avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna, enligt krav om komponentredovisning, ska ligga på anläggningen (fastigheten). Exempel på
en sådan investering är kompletteringsbudgeten för folkhögskolans elevhem Nygårds som
enligt plan ligger på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden men kommer under året att
flyttas över till tekniska nämnden.

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-04-12

Utökad säkerhet, kameror med mera löper på enligt plan och avser skalskydd vid nämndens utbildningsenheter.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser bland annat datorer till lärare, lärplattor till
elever och studerande, underhåll av trådlösa nät, skrivare, kopiatorer och fortsatt underhåll
av digitala klassrum. IT- kringutrustning är idag koncentrerat till kostnader i samband med
upphandlingen och införandet av nytt skoladministrativt system samt stödsystem för arbetsmarknad och integration.
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4. Analys av personalstatistik och personalkostnader
4.1 Personalvolymer
Antal tillsvidareanställda och antalet tidsbegränsat anställda
2017 02 28

2018 02 28

(utom ungdoms--enheten)
Tillsvidare
Viss tid (in-

2019 02 28
)

Förändring
från 2018

294
78

335
86

349
87

14
1

372

421

436

15

2018 02 28

2019 02 28

Förändring
från 2018

275,71
66,55

316
70,00

331,00
73,00

15,00
3,00

342,26

386,00

404,00

18,00

nefattar
BEA/OSA)

Totalt

Antal årsarbetare
2017 02 28

(utom
ungdoms-enheten)
Tillsvidare
Viss tid (innefattar
BEA/OSA)

Totalt

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-04-12

4.2 Personalkostnad
Personalkostnadsutvecklingen följer ökningen av antalet anställda och övriga personalkostnadsökningar. Den största ökningen av antalet medarbetare finns inom vuxenutbildningen.
4.3 Kompetensförsörjning
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare
specifikt är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande lönenivå
vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter. Bland annat fortsätter det nära samarbetet
med Campus Gotland, där samarbetet runt platser för verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) är en viktig del för att locka lärarstudenter till Gotland med förhoppning om att
väcka intresse att sedan söka sig till gymnasie- eller vuxenutbildningen på Gotland efter avslutad utbildning. Ett nytt grepp prövas också inom studie- och yrkesvägledarorganisationen, där man har anställt en kvalificerad administratör som arbetar med de delar av studie- och yrkesvägledningsuppdraget som inte är direkt elev-/skolnära, för att på så sätt ge
bättre förutsättningar för behöriga studie- och yrkesvägledarna att arbeta med kärnuppdraget.
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4.4 Sjuktal
2017 02 28

2018 02 28

2019 02 28

Förändring
från 2018

(utom ungdoms--enheten)
GVN

5,48%

5,77%

6,34%

0,57

Gymnasiet
Integrationsenheten
Vuxenutbildningen
Folkhögskolan
Arbetsmarknadsenheten
Ungdomsgårdarna

3,00%
3,15%
10,23%
2,58%
9,77%
-

2,21%
0,00%
9,86%
3,15%
9,18%
4,17%

2,70%
3,90%
3,69%
10,52%
9,92%
5,49%

0,49
3,90
-6,17
7,35
0,74
1,32

UAF

7,70%

7,85%

8,04%

0,19

4.5 Sjuktal, kommentarer

Sjuktalet har ökat med 0,57 enheter i förhållande till motsvarande period 2018 för hela
GVN:s ansvarområde. På verksamhetsnivå har integrationsenheten och folkhögskolan de
största ökningarna, medan vuxenutbildningen uppvisar en tydlig minskning. Ökningen
inom integrationsenheten beror av en medarbetares längre sjukskrivning, medarbetare har
nu återgått i arbete. Ökningen inom folkhögskolan beror även den på långtidssjukskrivningar, varav flera har en koppling till diagnosen utmattningsdepression. Folkhögskolan arbetar aktivt med rehabiliteringsplaner för respektive berörd medarbetare och återgång på
hel- eller deltid är aktuell för de flesta. För vuxenutbildningens del beror minskningen på
att långtidssjukskrivna medarbetare har återgått i arbete.

Bilaga:
Resultatkrav delårsrapport 1 2019 GVN

Ärendenr GVN 2019/5 Datum 2019-04-12

Anders Jolby, utbildningsdirektör

Andreas Unger (M), ordförande,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Bilaga
GVN 2019/5
11 april 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Resultatkrav - Delårsrapport 1 år 2019
Bokslut Resultat
2018
2019
Totalt, tkr

12 241

4 850

Enhet och skolform

11 088

4 850

Åtgärd

200
165
5 059
3 725
353
242
1 344

200
-250
2 200
2 200
500
0
0

Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav
Resultatkrav

Gymnasiet
Antagning, interkom. ers.
Inack- och reseersättning
Wisbygymnasiet
Gymnasiet gemensamt

1 153
1 867
570
5 972

0
-77
300
4 735

Elevvolymer
Elevvolymer
Resultatkrav

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Försörjning
-IT
Resursfördelning

-3 256
-991
1 111
-4 120

-434
0
0
-4 524

Elevvolymer
Resultatkrav
Resultatkrav
Elevvolymer

Ordförande
Avdelningschef
Integrationsenhet
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet
Arbetsmarknad

Åtgärd

Avdelningschef, har ett negativt resultatkrav p.g.a. avsaknad av budgetmedel
för medfinansiering av kustparksbadet.
De resultatenheter som påverkas av elevvolymer i form av utbetalningar
avseende bidrag eller ersättningar för gymnasieelever undantas från resultatkrav.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

GVN § 44

GVN § 44

Delårsrapport 2019:1

GVN 2019/5
GVN au § 31

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Delårsrapport 2019:1 godkänns.
• Resultatkrav om 4 850 000 kronor fastställs enligt bilaga.
•

Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett negativt resultat.
Samtliga verksamheter ska uppnå minst ett balanserat resultat. Utifrån Region
Gotlands ekonomiska nuläge och nämndens positiva resultat för 2018 gör
förvaltningen bedömning att verksamheterna kan leverera ett positivt resultat för år
2019.
Då prognosen för verksamheternas samlade resultat för året visar på ett negativt
resultat behöver åtgärder vidtas för att uppnå ett bättre resultat. Att som en första
åtgärd införa resultatkrav, bedöms det prognostiserade resultatet för året förbättras
och bli ett överskott på 4,9 miljoner kronor. Resultatkravet innebär att utpekade
enheter ska förbättra resultaten utifrån de inlämnade prognoserna, se bilaga.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat,
vilket blir en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar
på ett underskott beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte
räcker till i förhållande till det budgeterade värdet och dess ändamål för att
exempelvis finansiera studiehandledare m.fl. De interkommunala utbetalningarna och
ersättningarna till fristående huvudman beräknas i stort sett vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare
Arbetsutskottet

Muntlig information gavs på arbetsutskottet som beslutade att informationen togs
emot.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström och HR-chef Eva Edin.

Forts….
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

GVN § 44

Forts. GVN § 44
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens missiv - delårsrapport 2019:1
Delårsrapport 2019:1
Bilaga resultatkrav GVN
Skickas till

Regionstyrelsen
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Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen

Måluppfyllelse
Patientnämnden har från och med 2018 fått ett utökat uppdrag.
Detta innebär i korthet; utökat stöd och hjälp till de som har klagomål på vården, utökad
analys utifrån ett bredare underlag än tidigare, utökad återkoppling till de som ansvarar för
vården, föreslå förändringar som bidrar till ökad patient/personcentrering.
För att kunna strukturera genomförandet av de nya uppdragen kommer planer att tas fram
gällande analys och kommunikation. Stödpersonverksamheten ska också förbättras under
året. Detta arbete har ännu inte inletts.
Klagomål och stödpersonsärenden
Under perioden januari till och med mars har 68 klagomål inkommit. 2018 inkom 67
klagomål. Tre patienter har fått en stödperson jämfört med två under 2018.
Ekonomi
Patientnämnden uppvisar, för perioden ett minusresultat med 11 400 kronor men beräknas
uppvisa ett nollresultat på årsbasis.
Personalstatistik och personalkostnad
Personalkostnaden har stigit jämfört med samma period föregående år. Under januari och
februari var bemanningen, liksom under 2018, en heltid och en timvikarie. Från första mars
bemannas kansliet av två heltidsanställda. Detta medför högre lönekostnader än tidigare.

2

Väsentliga/kritiska händelser

Klagomål och stödpersonsärenden
Under perioden har 68 klagomål inkommit. 2018 inkom 67 klagomål och 2017 inkom 76
klagomål. Primärvården uppvisade en rejäl ökning under 2017 och en liten minskning
under 2018 De har under perioden januari tom mars fått 20 klagomål jämfört med 25
klagomål 2018. Tre patienter har fått en stödperson jämfört med 2 under samma period
2018.
Kategorisering av klagomålsärenden
En ny handbok, som gäller från årsskiftet, har tagits fram av landets patientnämnder. Den
kategorisering som hittills använts har omarbetats. Förändringen har skett i samverkan med
Inspektionen för vård och omsorg. Den nya kategoriseringen innehåller kategorier som
underlättar utvärdering utifrån patientlagen (2014:821). Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har antagit samma kategorisering för de klagomål de själva tar emot.
Förändrad klagomålshantering
En ny lag för patientnämndernas verksamhet gäller från 2018-01-01, Lag (2017:372) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagstiftningen innebär utökade
arbetsuppgifter för landets patientnämnder.

Av lagen framgår att patientnämnderna ska bidra till att verksamheterna inom hälso- och
sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar, dvs. nämnden ska bidra
till ökad patient/personcentrering.
För att klara uppdraget måste nämnderna analysera vad patienterna anger som hinder för
en säker och patientcentrerad vård. Analysen ska ske utifrån inkomna ärenden men även
utvidgas och fördjupas genom att patient- närstående och brukarorganisationer tillfrågas.
Olika perspektiv som exempelvis ett barnperspektiv ska beaktas.
Landstinget/kommunen ska uppmärksammas på riskområden och hinder för utvecklingen
av vården.
Det har förtydligats att uppdraget att hjälpa och stödja ska utgå från varje individs förmåga
att tillgodogöra sig information. Är patienten ett barn ska dess bästa särskilt beaktas.
Vården är huvudansvarig för att ta emot och besvara sina egna klagomål. För att kunna
vända sig till Inspektionen för vård och omsorg ska klagomålet, till skillnad mot tidigare,
först ha utretts av vården. Patientnämnden är en viktig del i denna process då vårt uppdrag
är att stödja och hjälpa den enskilda patienten eller dess närstående i klagomålshanteringen.
Måluppfyllelse
Årets första månader har, förutom handläggning av klagomålsärenden, varit fyllda av
årsredovisningar och återkoppling till vården. Arbetet med att utveckla analysarbetet har
inletts men inte kommit särskilt långt. Planer ska tas fram för hur arbetet med analys och
kommunikation ska ske. Stödpersonverksamheten ska också förbättras under året. Detta
arbete har ännu inte inletts.
Gemensamt utvecklingsarbete pågår fortlöpande på nationell nivå i patientnämndernas
tjänstemannanätverk. Detta för att i möjligaste mån kunna arbeta på ett likartat sätt och
med likvärdig kvalitet.
Almedalsveckan 2019
Under perioden har planering pågått av patientnämndernas deltagande i Almedalsveckan
2019. Detta som ett led i patientnämndernas lagstadgade informationsuppdrag.
Utveckling av informationshanteringen
Planen är att nämndhanteringen ska digitaliseras under året. Kansliets kommer också att
börja använda regionens ärendehanteringssystem, w3d3 för de handlingar som inte rör
handläggningen av patientärenden.
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Resultat i perioden, årsprognos

Ekonomiskt resultat
Patientnämndens budget är indelad i tre kostnadsområden, nämndens köp av kanslitjänsten
från RSF, ledamöternas arvoden samt stödpersonsverksamheten.
Nämndens köp av kanslitjänsten uppvisar ett nollresultat och beräknas göra ett nollresultat
även på årsbasis.

Kostnaderna för ledamöternas arvoden uppvisar för perioden ett minus med 16 800
kronor. Detta beror på höjda arvoden samt på att extra utbildningsinsatser gjorts med
anledning av nya nämndledamöter. I ett årsperspektiv beräknas kostnaderna gå jämt ut.
Stödpersonsverksamheten uppvisar för perioden ett plusresultat på 5 900 kronor men
beräknas gå jämt ut på årsbasis.
Årsprognos
Prognosen för patientnämnden totalt för 2019 är att verksamheten håller budget.
2018
Köp av tjänst från RSF

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Delår 1
Helår
364
364
-100
1 457
1 263
193 900
200
200
000
100

Arvode nämndledamöter

23 500

12
600

+10 900

94 000

64 900

29 100

Stödpersonsverksamheten

5 600

0

+5 600

22 000

1 500

20 500

393
300

376
900

+16 400

1 573
000

1 329
500

PAN
totalt

243 500

Tabell 1: Budget, utfall och avvikelse för delår 1 samt budget och utfall för 2018.
2019

Budget
Delår 1

Utfall

Avvikels
e

Budge Progno Avvikels
t
s
e
Helår
0 1 677
1 677
0
000
000

Köp av tjänst från RSF

419 20
0

419 20
0

Arvode nämndledamöter

23 500

40 300

-16 800

94 000

94 000

0

Stödpersonsverksamhete
n

8 100

2 700

5 400

32 000

32 000

0

450
800

462
200

-11 400

1 803
000

1 803
000

0

PAN
totalt

Tabell 1: Budget, utfall och avvikelse för delår 1 samt budget och prognos för 2019.

4 Investeringar
Inga investeringar är planerade. Kansliet är dock i behov av att byta ut den databas som
används för ärendehanteringen. Kansliet hanterar känslig information och den databas som
används håller inte tillräcklig skyddsklass. Denna utgift ska dock inte belasta
patientnämndens budget utan ska betalas av RSF.
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Analys av personalstatistik och personalkostnad

Med anledning av det utökade uppdraget har patientnämnden ökat sin bemanning.
Bemanningen har ökat från en heltid samt en timvikarie till två fast anställda heltider. Detta
innebär en ökning från 1,4 till 2 heltider. From 2018-01-01 har en handläggare ersatts med
en verksamhetsledare. Detta har också medfört högre lönekostnader än under tidigare år.
År

Ungefärlig bemanning på
kansliet uttryckt i total
tjänstgöringsgrad för
respektive år

Kostnad i kronor
inklusive po-pålägg för janmars

2019

1,9

300 100

2018

1,5

270 100

2017

1,2

172 100

2016

1,2

137 600

2015

1,1

155 809

2014

1,16

120 267

2013

1,32

194 240

2012

1,36

140 275

2011

1,32

118 632

2010

0,5

58 401

Tabell 2: Tjänstemännens arbetstid utryckt som heltid för respektive helår samt
lönekostnader mellan 2010-2019 för delår 1.
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1. Sammanfattande kommentar och måluppfyllelse
Vårt kansli (4,0 tjänster) är sedan i början av februari fullt bemannat med fast anställd
personal och nämnden ser på 2019 med tillförsikt om än medvetna om 2018 års stora
personalomsättning kommer påverka arbetet under 2019.
Nämnden ligger relativt bra till vad sina uppsatta mål avser, med ett vakande öga på
handläggningstiderna.
Uppdateringen av ärendehanteringssystemet och äskandet av medel till att utöka kansliet
med en halvtidstjänst är två viktiga steg som tagits i kansliets arbete med de prioriterade
uppdragen nämnden tilldelat dem.
Ekonomiskt så räknar nämnden med att gå 150 tkr i minus på helåret. Detta är hänförbart
till kostnader för gode män för ensamkommande barn som inte blivit budgeterat för.
Nämnden har också äskat ett tilläggsanslag för att täcka denna kostnad.
Kostnaden för arvoden till ställföreträdare är i perioden hög, i jämförelse med förutvarande
år, men som läget ser ut nu finns det alla möjligheter att prognosen för helåret ändå skall
hålla.

2. Väsentliga/kritiska händelser
Kansliets arbetsstyrka är sedan i början av februari fullt bemannat med fast anställd
personal. Två anställda delar dock på 25 % tjänstledighet i form av föräldraledighet. Mycket
tid har och kommer att behöva läggas på introduktion och utbildning av de nya
medarbetarna.
Enhetschefen fick i januari i uppdrag att överse kansliets organisatoriska placering.
Utredningen med förslag på placering har presenterats för regiondirektören och
förvaltningschefen. I skrivande stund inväntar kansliet slutligt beslut om framtida placering.
I samband med inlämnandet av Strategisk plan och budget 2020-2022 har nämnden äskat
418 tkr i utökad budgetram för att utöka kansliets arbetsstyrka med 0,5 tjänst. En tjänst
som skall vara vigd åt kompetensförsörjning av ställföreträdare. 150 tkr äskades även för att
täcka kostnader för arvoden till gode män för ensamkommande barn.
2.1 Måluppfyllelse nämndmål
2.1.1 Rättssäkerhet, tydlighet, tillgänglighet och trygghet

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-09

Länsstyrelsens årliga granskning har ännu inte ägt rum. Inga JO-anmälningar har inkommit
under perioden. Samtliga nio klagomål hänförbara till enskilda ärenden och som har
inkommit under 2019 har hanterats i enlighet med rutinerna, dock finns det ännu
klagomålsärenden kvar att slutföra arbetet med från 2018.
2.1.2 Handläggningstider

Handläggningstiden har försämrats under perioden, den uppgår idag till 99 dagar. Det är en
handfull ärenden vars handläggningstid drar upp siffrorna. En undergruppering bland dessa
är ärenden där huvudmännen är unga människor med psykiska svårigheter som är svår att
hitta lämpliga ställföreträdare till. En annan gemensam nämnare bland de ärenden som drar
ut på tiden är att kansliet inte får in rätt handlingar alternativt att handlingarna är bristfälligt
ifyllda. Sen behöver också kansliets uppföljning av inkompletta ärenden förbättras genom
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tydligare rutiner. Med full arbetsstyrka under 2019 så kommer handläggningstiderna också
att förbättras till årsredovisningen för 2019.
2.1.3 Årsräkningar

Kansliet har i dagsläget granskat 243 av de 535 årsräkningar som inkom i tid.
2.1.4 Tydlighet

En stickprovsundersökning av 20 st av nämndens återkommande standardtexter ger ett
läsbarhetsindex på 44.6, vilket definieras som medelsvår, normal tidningstext. Värdet
understiger också nämndens mål om ett index på max 50.
2.1.5 Telefon- och besökstider

En stickprovsundersökning visar att samtliga undersökta e-brev fick svar inom 24 h eller
mindre. Samtliga besökstider och telefontider har varit öppna.
2.1.6 Andel nöjda ställföreträdare

Kundenkäten genomförs i maj månad.
2.1.7 Utvecklingen av kompetensförsörjningen av ställföreträdare

Två stycken årsräkningsutbildningar hölls i januari.
Personal från kansliet har också deltagit i en utbildning arrangerad av studiefrämjandet
riktad åt nyblivna och framtida ställföreträdare.
Ett gruppmöte hölls med en grupp som lämnat in intresseanmälan om att bli gode män
med gott resultat.
Personal från kansliet har hållit föredrag på Rotary.
Enhetschef och kanslipersonal har planerat ett informationsmöte med
socionomutbildningen på Campus Gotland.
2.2 Prioriterade uppdrag från nämnd
2.2.1 Strategi för rekrytering och utbildning av ställföreträdare

Nämnden har, i samband med strategisk plan och budget 2020-2022 äskat 418 tkr i
budgetutökning för att utöka kansliets arbetsstyrka med 0,5 tjänst. Den tjänsten är tänkt att
uteslutande arbeta med rekrytering och utbildning av ställföreträdare. Om äskandet går
igenom finns det helt andra möjligheter för kansliet att kunna arbeta kontinuerligt med
rekrytering och utbildning. Något som är en nyckelfråga för att kunna säkra verksamheten
på lång sikt.

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-09

I augusti kommer ett kortare utredningsprojekt att sjösättas som syftar till att utreda vilka
kontaktkanaler för nyrekrytering av ställföreträdare som finns i vår omgivning. Projektet är
tänkt att pågå september ut.
Kansliet har genomfört ett gruppmöte med ett tiotal personer som anmält sitt intresse av
att bli gode män. Förutvarande metodik har varit att möta de eventuellt nya gode männen
en och en. Genom gruppmötena spar kansliet tid och de deltagande får möjlighet att lära av
varandra. Resultatet föll väl ut och en handfull nya ställföreträdare rekryterades i samband
med detta. Metodiken kommer fortsätta att implementeras under 2019.
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Under perioden har enhetschefen börjat planera ett diskussionsforum med några utvalda
ställföreträdare. Forumet är tänkt att dryfta frågeställningar med ställföreträdarna och få
dem involverade i kansliets förbättringsarbete.
2.2.2 Digitalisering

Nämnden har erhållit 300 tkr för en uppdatering av ärendehanteringssystemet. Från Wärna
till Wärna Go, den uppdaterade versionen är ett webbaserat system som är mer
kompatibelt med en allt mer digitaliserad omvärld. Processen med beställning och
uppdatering skall initieras i mitten av april 2019.
Nämnden har också börjat handlägga hanteringen av nämndadministrationen med mera i
ärendehanteringssystemet W3D3 varför mycket av den analoga dokumenteringen i form av
allmänt diarium, hantering av delårsrapporter mm nu sker helt digitalt. De öppna etjänsterna som är kopplade till nämndens verksamhet, inlämnandet av intresseanmälningar
och begäranden i enlighet med GDPR är också kopplat till överförmyndarnämndens sträng
i W3D3.
2.2.3 Bibehålla och utveckla kansliets kompetensnivå

Under året skall representanter från kansliet och nämnden delta vid följande
fortbildningstillfällen;






SKL:s grundkurs för överförmyndare.
SKL:S process och utredningskurs för överförmyndare.
SKL:S fördjupade årsräkningsutbildning.
SKL:S utbildning i juridik kring testamenten
Föreningen Sveriges Överförmyndares konferens i Karlstad.

Utöver detta pågår också fortlöpande intern utbildning för nya medarbetare och
förtroendevalda.

3. Resultat i perioden, årsprognos
Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat med -562 tkr i perioden.
Nämnden befarar ett prognostiserat underskott på 150 tkr för helåret till följd av icke
budgeterade kostnader för arvoden till gode män för ensamkommande barn.
Januari-mars 2019 (tkr)
Nämnd
Kansli
Ställföreträdare

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-09

Summa

Ensamkom. barn
-Intäkter
-Kostnader

Summa

Totalt ÖFN

Helår 2019 (tkr)

Budget

Utfall

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

77
689
1 072

86
689
1 575

-9
0
-503

306
2 755
4 286

306
2 755
4 286

0
0
0

0
0

-40
100

40
-100

0
0

-80
230

80
-230

1 838

2 410

-562

7 347

7 497

-150

1 838

0

2 350

60

-512

-60

7 347

0

7 347

150

0

-150
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3.1 Kostnads-/intäktsanalys

Nämndens budget är uppdelad på fyra olika områden:
 Kostnader för politisk ledning – nämndverksamhet
 Kostnader för kanslifunktion
 Kostnad för arvoden till ställföreträdare
 Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande flyktingbarn
3.1.1 Kostnader för nämndverksamhet

I budget 2019 har 306 tkr avsatts för kostnader för nämndverksamheten. Budgeten är
beräknad på att nämnden har 11 sammanträden per år samt att ordförande och vice
ordförande arvoderas enligt gällande riktlinjer. Hittills i år har nämnden haft 3
sammanträden.
Kostnaden t.o.m. mars uppgår till 86 tkr, 9 tkr över budget. Det är hänförbart till höga
omkostnader för resor och utbildningar för nyvalda ledamöter. För att hålla budget kan det
komma att bli aktuellt med att ställa in ett sammanträde. Om så görs är prognosen för
innevarande år är beräknad till 306 tkr vilket är i linje med budget.
3.1.2 Kostnad för kanslifunktionen

Nämnden har ett avtal med regionstyrelseförvaltningen om att tillhandahålla kansliresurser
med motsvarande 4,0 tjänster. Budgeten för denna del uppgår till 2 755 tkr. Kostnaden i
perioden uppgår till 689 tkr, vilket överensstämmer med periodens budget.
3.1.3 Arvoden till ställföreträdare

Nämnden har i budget avsatt 4 286 tkr för arvoden till ställföreträdare. Till och med mars
har 1 575 tkr utbetalts vilket är 503 tkr mer än periodens budget. Det är också drygt 500 tkr
mer än vad som betalades ut i arvode under samma period förra året. Siffrorna är beroende
av ett flertal olika faktorer;

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-09

- Budgetens periodisering.
Budgeten är uppdelad i tolv enheter och nämndens kostnader för arvoden inte låter sig
delas jämt under årets månader. Under delårsperioden fattas en större andel arvodesbeslut
än under sommaren och hösten exempelvis.
- Vilka ärenden som har granskats i perioden.
Kansliet har granskat en avsevärt större andel redogörelser än samma period förutvarande
år. Drygt 110 tkr av de 500 tkr som överstiger fjolåret är hänförbart till detta. Denna
kostnad kommer att jämna ut sig över året.
En annan tung post är arvodet till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande
barn. I perioden har 120 tkr mer än för samma period för fjolåret betalats ut. Det är
hänförbar till en ökad ärendevolym till ställföreträdare med ett förhållandevis högt arvode.
Frågan om nivån på arvodet till den här gruppen ställföreträdare ligger hos nämndens
kansli för utredning. Förslag om eventuellt förändrade arvodesriktlinjer kommer att
presenteras i samband med sammanträdet i juni.
- Prisbasbeloppets (pbb) utveckling.
Mellan 2018 och 2019 höjdes pbb med 1000 kronor vilket leder till en ökad kostnad för
varje fattat arvodesbeslut.
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- Andel av arvodena som regionen betalar.
Huvudregeln är att huvudmannen själv betalar arvodet. Men bara om dennes inkomst
överstiger 2,65 pbb eller om denne har tillgångar som överstiger 2 pbb. I perioden har
drygt 56 % av arvodesbesluten betalats av regionen. Det skiljer sig dock inte nämnvärt från
förutvarande år.
- Ärendenas art.
Nämndens arvodesriktlinjer tillåter ett förhöjt arvode i de fall då arbetet i ärendet varit
särskilt betungande eller omfattande. Detta fluktuerar från år till år och från ärende till
ärende och är omöjligt för nämnden att prognosticera. Det beror helt kort på vad som
pågår i huvudmännens liv.
- Ärendevolymen och dess sammansättning.
En ökad ärendevolym medför naturligtvis ökade kostnader, den ligger dock relativt
konstant. Dock har vi noterat en ökning av de ärenden där huvudmännen är 30 år eller
yngre. 32 % av de nya ärendena som inkom under 2018 och 31,5 % av de nya ärendena
som inkommit under delårsperioden har huvudmän som är under 30 år. Att jämföra med
den totala andelen huvudmän under 30 år som ligger på drygt 23 %.
Dessa ärenden är också dyrare för regionen då huvudmännen under 30 år mer sällan
betalar sin ställföreträdares arvode själv. Som exempel kan framföras att av de 243
årsräkningar som granskades under delårsperioden så tillhörde 28 % ett ärende där
huvudmannen är under 30 år. Men de utgjorde drygt hälften av de ärenden i vilka Regionen
stod för arvodet under perioden.
För att sammanfatta det hela så finns det mycket lite åtgärder som nämnden kan vidta för
att minska sina arvodeskostnader. Flertalet faktorer som påverkar arvodeskostnaden ligger
utanför nämndens påverkan, såsom prisbasbeloppets utveckling eller ärendenas
demografiska och ekonomiska sammansättning. Vad gäller en eventuell sänkning av
arvodet så utreddes frågan senast vintern 2018. Då framkom att en sänkning av arvodet
skulle inverka mycket negativt på möjligheten att rekrytera nya ställföreträdare samt att
behålla dem som vi redan har engagerat. I kundundersökningen som genomfördes i maj
2018 framkom också att det låga arvodet var en återkommande källa till missnöje bland
ställföreträdarna under överförmyndarnämndens tillsyn.
Dock finns det eventuellt utrymme för besparingar vad gäller arvodet till särskilt
förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn. Nämnden önskar dock se den
färdiga utredningen i juni innan beslut fatta i den frågan.

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-09

3.1.4 Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande barn

Den relativt höga kostnaden för perioden är hänförbart till att gode män för
ensamkommande barn redovisar och arvoderas kvartalsvis. Det vi ser är alltså en
eftersläpning från 2018 och kostnaderna framöver kommer att sjunka. Nämnden har också
fått in en icke budgeterad intäkt om 40 tkr för ett ensamkommande barn som anvisats till
Gotland. Detta är en engångssumma i form av en schablonutbetalning från
migrationsverket. Denna delas med socialförvaltningen enligt 12 tkr till dem och 40 tkr till
nämnden.
Nämnden har också äskat ett tilläggsanslag om 150 tkr i strategisk plan och budget 20202022 för att täcka de icke budgeterade kostnaderna för arvodet till ensamkommande barn.
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4. Investeringar
Överförmyndarnämnden har inga investeringskostnader.

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-09

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Överförmyndarnämnden har inget personalansvar.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 137

Delårsrapport 2019:1 Region Gotland

RS 2019/5

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Delårsrapport 2019:1 godkänns.
x Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder
för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
x Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2.
x

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Samtliga förvaltningar ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av förvaltningens
personalkostnader. Analysen ska återrapporteras till regionstyrelseförvaltningen
senast den 30 juni. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram särskilda
anvisningar för rapporteringen.

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 64 miljoner kronor vilket är
7 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 57 miljoner kronor.
Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 miljoner
kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden redovisar en negativ prognos.
Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser.
Nämnderna nettokostnadsutveckling i perioden är 3,7 procent. För helåret prognostiserar nämnderna en nettokostnadsutveckling på 3,6 procent. För att klara en budget
i balans får nämndernas nettokostnadsutveckling vara högst 2,7 procent för helåret.
Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de
finansiella målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör
1,1 procent av nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår
1,2 procent av nettokostnaderna. Målet att nettokostnaderna inte får öka mer än
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms inte heller kunna
uppnås.
Antal anställda fortsätter att öka och uppgår i februari till 6 658 personer. Det är en
ökning med 92 personer jämfört med februari 2018. Personalkostnaderna har ökat
med 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror
bland annat på fjolårets löneöversyn, fler arbetade timmar och ökade frånvarokostnader. Den förhållandevis stora ökningen behöver analyseras djupare av
nämnderna.
forts
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Sjuktalet är 5,9 och har ökat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år. Högre
korttidsfrånvaro i början av året anges som orsak till ökningen. Många åtgärder pågår
för att sänka sjuktalet.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 685 miljoner kronor och
exklusive exploateringar 636 miljoner kronor. Total budget för investeringar och
exploateringar inklusive kompletteringsbudget uppgår till 998 miljoner kronor.
Investeringar i vatten- och avloppsanläggningar står för en betydande del av
budgeten med drygt 300 miljoner kronor. Investeringsnivån är på en så hög nivå att
extern finansiering kommer att krävas.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2019
så ökades nämndernas budgetramar med 3,9 procent motsvarande 190 miljoner
kronor för att komma till rätta med de underskott nämnderna hade 2018. Trots
utökade budgetramar prognostiserar nämnderna återigen ett stort underskott.
Nettokostnadsutvecklingen för både nämnderna och regionen som helhet är hög.
Det finansiella målet för nettokostnadsutvecklingen bedöms inte kunna uppnås.
Personalkostnaderna har ökat kraftigt med en ökning på 5,8 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. En fördjupad analys av personalkostnadsökningen är nödvändig. Särskilt behöver belysas hur stor del av personalkostnaderna
som är externt finansierade av bland annat riktade statsbidrag eller projektmedel samt
vilken beredskap berörda nämnder har när den externa finansieringen upphör.
Årets resultat bedöms klara budget och bli positivt med 64 miljoner kronor på grund
av positiva budgetavvikelser för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto.
Även balanskravsresultatet bedöms klaras för helåret. Trots detta är det oroväckande
att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som
budgeten medger.
Den höga nettokostnadsutvecklingen bör följas noga under året med beredskap för
att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-09
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/551
23 april 2019

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Stärkt skattekraft och övriga intäkter
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen fick i samband med budgetberedningen 2018 i uppdrag att redovisa
möjliga åtgärder inom ramen för Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta hänsyn till andra nationella beslut.
När det gäller att stärka skattekraften så sker det i princip på två sätt. Dels genom en
ökad tillväxt och en ökning av inkomstnivåerna, dels genom en ökad befolkning.
Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i länet (SFS 2010:630)
ansvar för den regionala tillväxtpolitiken. Genom detta har Region Gotland ett
ansvar för att verka för hållbar tillväxt och regional attraktionskraft, i enlighet med
den regionala utvecklingsstrategin – Vision Gotland 2025. Genom att sätta kraft och
tryck i genomförande av detta politikområde verkar Region Gotland för en ökad
skattekraft.
Region Gotland har också som kommun det kommunala planmonopolet och därigenom en möjlighet att proaktivt verka för att möjliggöra ett bostadsbyggande, som
skapar möjligheter för fler att flytta till Gotland. Genom en god framförhållning och
en väl utvecklad exploateringsverksamhet verkar Region Gotland för en ökad skattekraft.
När det gäller övriga intäkter så kan Region Gotland vara med och söka medel i
samband med olika utlysningar. Dessa är i princip alltid styrda mot specifika insatser,
vilka i varierade grad passar in i den önskvärda utvecklingen på Gotland. Att driva en
omfattande projektverksamhet också resurskrävande, då det tar resurser från linjeverksamheten. Det är därför viktigt att prioritera att lägga resurser på rätt utlysningar.
De intäkter som kan genereras via olika typer av utlysningar, har dock gemensamt att
de i princip aldrig kan finansiera ordinarie verksamhet. Däremot kan de förstärka
densamma. Det finns också en risk med utlysningar på så vis att de kan initiera nya
verksamheter som kommer att kräva anslagsfinansiering när projektfinansieringen
upphör.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Olika nationella statsbidrag är dock svårare att planera för, då de är ett uttryck för en
nationell politisk vilja och inte alltid genereras ur den egna verksamhetens behov.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det arbete som pågår med att stärka den
regionala utvecklingen samt exploateringsarbetet ligger i linje med uppdraget. Vidare
så har ett arbete med att se på förutsättningarna för ett inrättande av ett projektkontor påbörjats, vilket också svarar mot uppdragets intentioner.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 138

Uppdrag. Stärkt skattekraft och övriga
intäkter

RS 2019/551

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen godkänns.
x Arbetet med stärkt skattekraft och övriga intäkter följs upp i det regionala
utvecklingsutskottet.
x

Regionstyrelsen fick i samband med budgetberedningen 2018 i uppdrag att redovisa
möjliga åtgärder inom ramen för Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta hänsyn till andra nationella beslut.
När det gäller att stärka skattekraften så sker det i princip på två sätt. Dels genom en
ökad tillväxt och en ökning av inkomstnivåerna, dels genom en ökad befolkning.
Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i länet (SFS 2010:630)
ansvar för den regionala tillväxtpolitiken. Genom detta har Region Gotland ett
ansvar för att verka för hållbar tillväxt och regional attraktionskraft, i enlighet med
den regionala utvecklingsstrategin – Vision Gotland 2025. Genom att sätta kraft och
tryck i genomförande av detta politikområde verkar Region Gotland för en ökad
skattekraft.
Region Gotland har också som kommun det kommunala planmonopolet och därigenom en möjlighet att proaktivt verka för att möjliggöra ett bostadsbyggande, som
skapar möjligheter för fler att flytta till Gotland. Genom en god framförhållning och
en väl utvecklad exploateringsverksamhet verkar Region Gotland för en ökad skattekraft.
När det gäller övriga intäkter så kan Region Gotland vara med och söka medel i
samband med olika utlysningar. Dessa är i princip alltid styrda mot specifika insatser,
vilka i varierade grad passar in i den önskvärda utvecklingen på Gotland. Att driva en
omfattande projektverksamhet också resurskrävande, då det tar resurser från linjeverksamheten. Det är därför viktigt att prioritera att lägga resurser på rätt utlysningar.
De intäkter som kan genereras via olika typer av utlysningar, har dock gemensamt att
de i princip aldrig kan finansiera ordinarie verksamhet. Däremot kan de förstärka
densamma. Det finns också en risk med utlysningar på så vis att de kan initiera nya
verksamheter som kommer att kräva anslagsfinansiering när projektfinansieringen
upphör. Olika nationella statsbidrag är dock svårare att planera för, då de är ett
uttryck för en nationell politisk vilja och inte alltid genereras ur den egna
verksamhetens behov.
Forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 138 forts
RS 2019/551

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det arbete som pågår med att stärka den
regionala utvecklingen samt exploateringsarbetet ligger i linje med uppdraget. Vidare
så har ett arbete med att se på förutsättningarna för ett inrättande av ett projektkontor påbörjats, vilket också svarar mot uppdragets intentioner.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att man ska arbeta vidare med frågan i det regionala
utvecklingsutskottet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RIKTLINJER

Riktlinjer för
utmaningsrätt
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2019-05-17
Gäller tillsvidare
Ärendenr RS 2019/212
Version [1.0]

Riktlinjer för utmaningsrätt
1. Nämnderna ska behandla skriftliga initiativ om att utmana regionens verksamhet
(utmaningsrätt) i enlighet med följande.
2. Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till regionen om att avgränsade
delar av regionens verksamhet ska upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet som
regionen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av regionen
får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner,
pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av
regionens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna entreprenadavtal
eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som utmanas måste vara
definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten.
3. En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Avser
utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till
regionstyrelsen.
4. Av utmaningen ska framgå: vilken del av regionens verksamhet som utmanas, en
beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på
verksamheten och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella
verksamheten.
5. När en utmaning har inkommit ska nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling
i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte upphandla
verksamheten ska beslutet motiveras. Nämndens beslut i ärendet ska delges
regionstyrelsen.
__________________

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1027
13 maj 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar riktlinjer för utmaningsrätt, bilaga.

Ärendet

Utmaningsrätten innebär en rätt att väcka ärenden (initiativrätt) om en prövning av
om en upphandling skall genomföras av en kommunal verksamhet. Den som har
utmanat verksamheten har dock inga garantier om att få uppdraget utan kommer att
konkurrera med andra leverantörer på samma villkor.1 Ett trettiotal kommuner, men
såvitt känt ingen region, har för närvarande en utmaningsrätt.2
Den 15 december 2008, § 176 beslutade fullmäktige med anledning av en motion att
införa en utmaningsrätt.3 Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att
avskaffa utmaningsrätten.4 Den 19 november 2019, § 43 9. beslutade fullmäktige att
ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom
Region Gotland.5
Såsom uppdraget formulerats har regionstyrelseförvaltningen med vederbörliga
ändringar utarbetat ett förslag för ett återinförande i motsvarande regler för
utmaningsrätt som antogs år 2008.6
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Nämnderna

Se https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarekonkurrens/utmaningsratt.1841.html.
Se
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarekonkurrens/utmaningsratt/kommunerlandstingmedut
maningsratt.2249.html och https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostergotland/foretag-fortsatter-att-utmanakommunen_721344.html
3 Se https://www.gotland.se/41082.
4 Se https://www.gotland.se/54893.
5 Se https://www.gotland.se/101503.
6 Se https://www.gotland.se/40695 s. 69.
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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
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 139

Uppdrag. Återinförande av utmaningsrätt

RS 2019/212

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Utmaningsrätten innebär en rätt att väcka ärenden (initiativrätt) om en prövning av
om en upphandling skall genomföras av en kommunal verksamhet. Den som har
utmanat verksamheten har dock inga garantier om att få uppdraget utan kommer att
konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Ett trettiotal kommuner, men
såvitt känt ingen region, har för närvarande en utmaningsrätt.
Den 15 december 2008, § 176 beslutade fullmäktige med anledning av en motion att
införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att
avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2018, § 43. beslutade fullmäktige att ge
regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom
Region Gotland.
Såsom uppdraget formulerats har regionstyrelseförvaltningen med vederbörliga
ändringar utarbetat ett förslag för ett återinförande i enlighet med de regler för
utmaningsrätt som antogs år 2008.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till regionstyrelsens
sammanträde revidera riktlinjer för utmaningsrätten. Ärendet överlämnas därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-13

11 (50)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

PM: Bolagisering av VA-verksamheten och Avfallsverksamheten,
Region Gotland
Sammanfattning
Den vanligaste organisationsformen för kommunal vatten- och avloppsverksamhet samt
avfallsverksamhet är kommunal förvaltning (> 50%). Drygt 30 % av verksamheterna är organiserade
som kommunala bolag. Det har bedrivit en del forskning och det finns en del praktisk erfarenhet som
indikerar vad som är fördelarna och nackdelarna med respektive organisationsform. Vid vägval
avseende formen för vatten och avlopp respektive avfall torde syftet vara en central utgångspunkt.
Om syftet är finansiellt torde inte effekten av en bolagisering vara stor. Det är fortfarande
kommunfullmäktige som beslutar om taxorna och verksamheten ska fortsatt följa
självkostnadsprincipen i sin prissättning och styrning. Vad gäller investeringar kan
kommunkoncernen knappast finansiera investeringarna bättre ur abonnenternas perspektiv i ett
kommunalt bolag, då det är den kommunala koncernens finansiella situation som påverkar villkoren.
Skattekollektivet kommer också fortsatt, att i slutändan, stå för risken för upplåningen vid en
bolagisering. Antingen som ägare och/eller som borgenär. Dock ska det beaktas att forskning vittnar
om att de som gått från kommunal förvaltning till kommunalt bolag har upplevt en minskad
konkurrens om investeringsmedel. Detta torde dock vara en effekt av att det finns olika regler för
investeringsfinansiering inom den kommunala förvaltningen och inom den kommunala koncernen.
Är syftet istället att stärka vatten- och avloppsverksamhetens samt avfallsverksamhetens fokus,
sammanhållning, flexibilitet och attraktivitet som arbetsgivare kan bolagisering vara en väg att gå.
Här visar forskning att de som har varit med om en bolagiseringsresa inom vatten- och
avloppsbranschen samt avfallsbranschen upplever positiva effekter på dessa områden. Nedsidan
med bolagiseringen är att det finns en risk att samverkan internt blir sämre samt att
koncernperspektivet försvagas, vilket är viktiga framgångsfaktorer för en kommun belägen på en ö.
Vidare tenderar politikers och medborgares insyn i, och kontroll över, bolagiserad verksamhet att bli
sämre.
Slutligen bör det beaktas att organisationsformer har olika fördelar och nackdelar, men avgörande
för att skapa en effektiv verksamhet är vilka människor, vilken organisationskultur och vilket
ledarskap som organisationsformen fylls med. Varje s.k. nackdel kan nästan alltid hanteras med en
åtgärd som motverkar dess effekter.

Bakgrund
Region Gotlands kommunala vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet är idag
organiserad inom den kommunala nämnds- och förvaltningsorganisationen (Teknikförvaltningen). En
frågeställning som väckts är om det finns en fördel att organisera vatten- och avloppsverksamheten
och/eller avfallsverksamhet som ett kommunalt bolag, istället för som idag (kommunal förvaltning).

Syfte och genomförande
Syfte är att identifiera fördelar och nackdelar med att organisera vatten- och avloppsverksamheten
och/eller avfallsverksamhet som ett kommunalt bolag i jämförelse med kommunal förvaltning.

1

Analysen kommer att göras utifrån generella utgångspunkter, men också utifrån väsentliga lokala
förutsättningar. De lokala förutsättningarna har identifierats genom att intervjua tjänstemän.
Uppdraget har genomförts av Mattias Haraldsson, ekonomie doktor och forskare vid
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten Region
Gotland
Idag är verksamheterna vatten och avlopp samt avfall organiserade som en vatten- och
avloppsavdelning och en avfallsavdelning inom Tekniska förvaltningen. Förvaltningen leds av en
teknisk nämnd. Förvaltningen är en bred förvaltning med 7 st. avdelningar. Vatten- och
avloppsverksamheten beskrivs som en relativt splittrad avdelning (spridda över ön) utan en tydlig
identitet. För närvarande är det svårt att rekrytera till avdelningen. Avfallsavdelningen är nyskapad
2019 och under uppbyggnad. Investeringsbehovet är stort, särskilt för vatten- och
avloppsverksamheten. Verksamheterna är, enligt uppgift, fokuserade på sitt kommunala uppdrag,
dvs., förekomsten av konkurrensutsatt affärsverksamhet inom avdelningarna är marginell.

Ekonomisk reglering av vatten- och avloppsverksamhet samt
avfallsverksamhet
En grundläggande utgångspunkt är att kommunal vatten- och avloppsverksamhet samt
avfallsverksamhet är i de flesta kommuner till 100 % finansierade av avgifter från abonnenterna.
Avgiftsuttaget ska enligt vattentjänstlagen (30 §, vattentjänstlagen) och miljöbalken (27 kap. 5 §,
miljöbalken) följa verksamhetens nödvändiga självkostnader. Det innebär att avgiftsuttaget endast
får täcka kostnader som är en följd av en effektiv verksamhet som också är inom ramen för det
lagstadgade uppdraget. Principen innebär att verksamheterna inte kan gå med vinst (ett avgiftsuttag
som är större än kostnaderna är lika med skuld till abonnenterna) och får inte subventionera annan
verksamhet (Bohlin, 2011, s. 173). Det är dock tillåtet att skattefinansiera verksamheterna. Vidare ska
varje generation så för sina kostnader (Bohlin, 2011, s. 173), vilket innebär att det inte förenligt med
de båda lagarna att ta ut avgifter för att ta höjd för framtida investeringar. När det gäller specifikt
vatten- och avloppsverksamheten finns det dock en restriktiv undantagsmöjlighet i vattentjänstlagen
att fondera till framtida investeringar (30 §, vattentjänstlagen).

Bolagisering av vatten- och avlopp samt avfall
Kommuners frihet att välja organisation är relativt stor och det finns inga formella hinder att
organisera vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet som kommunal förvaltning,
kommunalt bolag, i gemensam nämnd eller i kommunalförbund. Det finns en del forskning om
framförallt vatten- och avloppsverksamhet som kommunalt bolag. Även något exempel med
kommunal avfallsverksamhet. Det finns egentligen ingen forskning som bevisar att den ena formen
faktiskt är bättre än den andra. Snarare är det så att den ena eller den andra formen kan premiera
eller motverka enskilda aspekter, samtidigt som det normalt går att väga upp en identifierad nackdel
med en motåtgärd.

Formella skillnader mellan bolagsformen och förvaltningsformen
Det som är skillnaden mellan de båda driftformerna kommunal förvaltning och kommunalt bolag är
själva skalet. Verksamheternas art är naturligtvis desamma och vattentjänstlagen (Lag 2006:412 om
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allmänna vattentjänster) och miljöbalken (Miljöbalk, 1998:808) samt andra reglerande lagar gäller
naturligtvis också. Däremot ska kommunen och det kommunala bolaget förhålla sig till både
kommunallagen (Kommunallag, 2017:725) och aktiebolagslagen (Aktiebolagslag, 2005:551). Detta
påverkar till viss del organisationen och styrningen av verksamheterna.
Övergripande kan sägas att den kommunala förvaltningsformen styrd av politisk nämnd är anpassad
till verksamhet som är ett kommunalt ansvar, där politiker bör ha ett inflytande samt där den
demokratiska insynen är central. Målet är verksamheten och risken politisk. Aktiebolaget som form
har från början skapats för verksamheter där målet är pengar, att generera vinst, där finansiering
sker via marknaden och ägaren bär risken. Formerna är således i grunden anpassade för olika syften
och risker. Detta är naturligtvis en viktig, men schabloniserad skillnad mellan formerna. I praktiken
används det kommunala aktiebolaget i stor uträckning för att bedriva kommunal verksamhet där
samhällsnytta balanseras med avkastningskrav (allmännyttan) eller inga vinstkrav alls, tex.,
kommunala vatten och avloppsbolag eller kommunala bolag inom avfallssektorn.
När en kommunal verksamhet bolagiseras flyttas ansvaret för verksamheten, såväl det operativa
ansvaret som det finansiella, över till ett aktiebolag. En självständig juridisk person skapas. Det sker
därmed en separation mellan ägande och verksamhet. Separationen skapar ett avstånd mellan
ägarna å ena sidan (kommunfullmäktige, de ansvariga politikerna) och bolagets ledning å den andra
(styrelse och VD). För fullmäktige innebär bolagiseringen att fullmäktige har att arbeta med
bolagsordning (bolagets syfte) och ägardirektiv (vad bolaget ska uppnå) istället för mål och ramar i
den kommunala budgeten. För de verksamhetsnära politikerna och tjänstemännen blir det en
skillnad att verka i en bolagsstyrelse jämfört med en ansvarig nämnd. Det formella ansvaret för den
operativa verksamheten har VD och det strategiska ansvaret ligger hos styrelsen (Erlingsson et al.,
2014). Som styrelseledamot går det inte längre att i första hand agera som politiker, utan när det
gäller bolagets verksamhet ska ledamöterna i styrelsen agera i enlighet med vad som står angivet i
aktiebolagslagen och agera utefter ägaren intentioner samt bolaget bästa (Thomasson, 2013).
Konkret kan detta innebära att aktiviteter som är mer till nytta för en annan verksamhet än bolagets
ska inte genomföras av bolaget. Denna aspekt angående aktiebolagslagen ska kanske inte överdrivas
för just vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamhet, då dessa verksamheter redan är
avgränsade avgiftsmonopol dvs., de ska redan se till abonnenternas bästa.
Ansvarsutkrävandet förändras också. För granskning av kommunens nämnder och styrelser ska
fullmäktige enligt kommunallagen utse minst fem revisorer. Detta är de förtroendevalda revisorerna.
De förtroendevalda revisorernas uppdrag är att granska; att nämnder och styrelser följer de av
fullmäktige uppsatta målen, att nämnderna bedriver verksamheten ändamålsenligt och med god
intern kontroll samt att granska kommunens räkenskaper (SKL, 2013). Till sin hjälp har de sakkunniga
biträden från revisionsbolagen. Kommunala aktiebolag granskas i första hand av en
godkänd/auktoriserad revisor. De granskar bokföring, årsredovisning samt styrelsens och VD:s
förvaltning (SKL, 2013), men eftersom det är ett kommunalt bolag ställer också kommunallagen krav
på att fullmäktige utser lekmannarevisor (KL 3 kap. 17 §) som enligt aktiebolagslagen (ABL kap 10)
har till uppdrag att granska bolagets ändamålsenlighet bl.a., utifrån bolagets ägardirektiv.
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Organisation av vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet i
Sverige
Svenska kommuner har en stor frihet i att välja organisatorisk form för sin verksamhet. Detta har
också utnyttjats för de kommunala vatten- och avloppsverksamheterna samt avfallsverksamheterna.
De vanligaste formerna är kommunal förvaltning, kommunalt bolag, kommunalförbund och
gemensam nämnd. Det finns också många exempel på att kommuner separerat
huvudmannaorganisationen och driftsorganisationen, särskilt vid olika samverkanslösningar. När det
gäller samverkan är både bolagsformen och kommunalförbundet vanligt förekommande. Nedan
redovisad statistik har några år på nacken (2015), men bilden har inte förändrats väsentligt sedan
dess.
Huvudmannaorganisering år 2015
Vatten och avlopp Renhållning
Kommunal förvaltning
57%
52%
Kommunalt bolag
31%
31%
Gemensam nämnd
3%
3%
Kommunalförbund
9%
14%
Summa
100%
100%

Vanligast är således den kommunala förvaltningsformen som huvudmannaorganisation för vatten
och avloppsverksamheten (57 %) och avfallsverksamheten (52 %). Verksamheterna inom Region
Gotland är således organiserade som i majoriteten av övriga svenska kommuner, dvs., som en del av
nämnds- och förvaltningsorganisationen. De förändringar som dock sker i landet är att de
kommunala bolagen och kommunalförbunden ökar. Denna ökning ska ses i ljuset av att allt fler
kommuner använder dessa två organisationsformer för att samverka. I övrigt kan också nämnas att
det finns många kommunala bolag som organiserar vatten och avlopp samt avfall i samma bolag.

Analys av fördelar och nackdelar
Nedan görs en genomgång av de aspekter som har framkommit i tidigare utredningar och forskning
kring val av organisationsform för kommunal vatten- och avloppsverksamhet men också från
kommunal avfallsverksamhet (här är forskningen mer begränsad). Lokala frågeställningar från
Gotland vävs också in i översikten. Genomgången görs uppdelad på finansiell effektivitet och
organisatorisk effektivitet.

Finansiell effektivitet
Ansvar för en resultat- och balansräkning
I den tidiga forskningen om bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet lyftes fram att
det blir en tydligare och mer avgränsad ekonomi samt ett tydligare resultatansvar (Hansson och
Collin, 1991). Denna effekt ansågs vara en effekt av att vid bolagisering så måste bolaget, som en
avgränsad juridisk enhet, upprätta ett bokslut (resultat- och balansräkning). Resultat och finansiell
ställning blir på så sätt tydligt avgränsad för den aktuella verksamheten. Vid denna var detta ett
relevant argument då det i många kommuner inte fanns en avgränsad redovisning för vatten och
avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Detta argument är idag inte lika relevant då det
sedan 2007 finns ett explicit krav på separat resultat- och balansräkning för vatten- och
avloppsverksamheten (50 §, vattentjänstlagen). Detta gäller även för avfallsverksamheten, men finns
inte tydligt uttryckt i lagen. Med detta sagt, visar forskning att särredovisningen, generellt sett, görs
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med bättre kvalitet i de enskilda kommunala vatten- och avloppsbolagen än i kommunal förvaltning
(Haraldsson & Tagesson, 2014). Redovisningen är mer rättssäker utifrån ett abonnentperspektiv, då
redovisningsenheten är tydligt avgränsad och revideras varje år. Observera att många kommuner
väljer att samordna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet i bolag tillsammans med
andra verksamheter (t.ex., energi, bredband etc.). Då uppstår naturligtvis samma
särredovisningsproblematik som i kommunen. Det bör samtidigt också lyftas fram att det är fullt
möjligt att producera en rättssäker särredovisning inom en kommunal förvaltningsorganisation
genom att skapa bra system (internt företag i ekonomisystem, internfakturering, egna bankkonton
etc.). Region Gotlands särredovisning har inte bedömts inom ramen för detta uppdrag.
När det gäller resultatstyrning torde den också vara relativt lika då båda verksamheterna regleras av
självkostnadsprincipen. Den innebär att resultatkravet är plus minus noll, oavsett organisationsform.
Aktiebolagsformen innebär dock en annan ekonomisk press, då ackumulerade förluster som raderar
ut bolagets egna kapital i förhållande till aktiekapitalet kan leda till krav på aktieägartillskott (25 kap,
aktiebolagslagen), vilket ibland förekommer i vatten- och avloppsbranschen. Även om det finns
rättspraxis för vatten- och avloppsverksamheten som säger att underskott som inte återställts inom
tre år genom överskott anses vara skattefinansierade, är detta krav inte riktigt lika direkt och skarpt.
Finansiering av verksamhet och investeringar
Det finns en komplikation med vatten och avlopp samt avfallsverksamhet som sällan belyses eller
problematiseras och det är att bolaget inte är fullt ut rådig över sin prissättning av sina tjänster. För
det första begränsar och styr vattentjänstlagen och miljöbalken både storlek och konstruktion av
taxorna/avgifterna. Vidare är det fullmäktige som ska fastställa taxans konstruktion (Bohlin, 2011).
Det normala förfarandet är att både taxans konstruktion och avgiftsnivån beslutas av
kommunfullmäktige, även om många kommuner har överlåtit till huvudmannen i form av ett
kommunalt bolag att fastställa nivån på avgifterna inom ramen för konstruktionen. Problemet är att
bolagen kan, om det vill sig illa, hamna i ekonomiska problem på grund av beslut i fullmäktige. Detta
kan leda till komplicerade diskussioner och krav på ägartillskott för att täcka upp förluster. Exempel
på denna problematik finns inom sektorn.
Att bygga upp en finansiell buffert genom överskott är inte möjligt i de självkostnadsreglerade
vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Detta gäller i förvaltningsform såväl
som bolagsform. Organisationsformen neutral i denna fråga. Däremot visar forskning att kommunala
vatten- och avloppsbolagen tenderar att missbruka regelverket genom att bygga upp ett eget kapital
genom ”vinster” (Haraldsson och Tagesson, 2014). Kännedomen om vattentjänstlagen och
självkostnadsprincipens konsekvenser är på sina håll sämre bland de kommunala bolagen och dess
revisorer.
Gotlands vatten och avloppsverksamhet har investerat och ska investera stora belopp. Även
avfallsverksamheten har ett större investeringsbehov, t.ex., kopplat till deponin. Det finns en
föreställning om att bolagisering innebär att kommunen kan låna mer genom att en del av
lånebehoven förs över till bolagssfären. Till viss del har detta en historisk bakgrund då kommunen
och dess bolag agerade mer självständigt (kommunen och bolagen lånade på egna meriter). Idag
bedömer kreditinstitut (t.ex. Kommuninvest) kommunens kapaciteter att uppta lån utifrån ett
koncernperspektiv. Det innebär att hur mycket kommunen kan låna samt till vilka villkor beror på
koncernens finansiella förutsättningar. Ett VA-bolag kan principiellt varken låna mer eller till bättre
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villkor. Vidare är det fortsatt skattekollektivet som står för risken; som ägare till bolaget om
verksamheten skulle få finansiella problem och/eller som borgenär om bolaget upptar lån med
kommunal borgen. Däremot är det inte ett formellt krav att ta ut en borgensavgift vid kommunal
borgen för vatten- och avloppsverksamhet samt kommunal avfallsverksamhet då detta inte är
konkurrensutsatta verksamheter.
Det finns också en föreställning om att om en kommunal verksamhet bolagiseras så minskar
konkurrensen mellan verksamheter om investeringsmedel. Med detta resonemang skulle alla kunna
investera mer efter en bolagisering. Forskning ger också visst stöd för detta resonemang då de som
varit med om en bolagisering av vatten- och avloppsverksamheten har upplevt att de att behovet av
investeringar i verksamheterna har kunnat prioriteras eftersom de inte har behövt stå tillbaka till
förmån för andra verksamheter inom kommunen (Thomasson, 2013). Detta torde dock vara en effekt
av intern styrning det vill säga att investeringsutrymmet inte styrs på samma sätt på koncernnivå som
inom den kommunala förvaltningsorganisationen. Objektivt sett finns det ingen skillnad i
investeringsutrymme beroende på hur kommunen väljer att organisera sig, sett utifrån koncernens
perspektiv. Vidare är det i grunden viktigt vid analys av finansieringsbehov att skilja på
skattefinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet då deras ekonomier i grunden är
separata.
Vinstbeskattning
Aktiebolag är, tillskillnad från kommunal förvaltning, ett skattesubjekt avseende inkomstskatt.
Vattentjänstlagens reglering av avgiftsuttaget (30 §, vattentjänstlagen) innebär att överuttag inte
innebär att en vinst ska redovisas, utan överuttaget ska minska intäkterna och redovisas som skuld.
Detta gäller även kommunala aktiebolag (Tagesson, 2010). Konsekvensen är att det inte uppstår
någon vinst att beskatta. Detta synsätt på överuttag vinner mark inom den kommunala
bolagssektorn som arbetar med vatten och avlopp samt avfall. Dock finns det inget fall eller
uttalande från Skatteverket, men hittills tycks skattedeklarationerna ha accepterats av Skatteverket.

Organisatorisk effektivitet
Flexibilitet, handlingsfrihet och beslutsvägar
Något schablonartat brukar det påtalas att med ett kommunalt bolag sker de strategiska besluten
närmare verksamheten (styrelsen) samt att VD och dess tjänstemannaorganisation har större
rådighet över den löpande driften (Hansson och Collin, 1991). Ett annat område som också lyfts fram
i tidigare forskning är att bolagiserade vatten- och avloppsverksamheter kan friare arbeta med
rekrytering avseende personalkategorier, lön och andra förmåner. Forskning vidimerar också några
av de här aspekterna. De som har varit med om en bolagisering av vatten- och avloppsverksamheten
upplever att handlingsfriheten blir större för tjänstemännen, att beslutsvägarna blir snabbare samt
att hanteringen av investeringar blir enklare (Thomasson, 2013). I förvaltningsformen är
beredningskraven inför fullmäktigebeslut påtagliga. Vidare är nämndens ansvar är att förvalta och
genomföra verksamhet enligt fullmäktiges mål och beslut samt säkerställa en ändamålsenlig
verksamhet. Nämnden hamnar gärna mitt emellan strategi och löpande drift, vilket gör att relativt
verksamhetsnära frågor som t.ex., omprioriteringar av reinvesteringar hamnar på nämndens bord för
beslut. Förändring under löpande verksamhet kan därför ta lång tid att hantera i en
förvaltningsorganisation. Detta är också en fråga som lyfts fram vid samtal med tjänstemän i
organisationen. Hanteringen av investeringsprocessen anses vara ”tungrodd”.
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Det ska dock beaktas att det finns en stor variation i flexibilitet, handlingsfrihet och beslutsvägar.
Aktiebolaget ger visst ansvar och viss frihet till VD att sköta den löpande driften. Men ägaren kan
också välja att besluta att kommunens styrdokument för finansiering, investeringar, inköp etc. också
ska gälla bolaget vilket då begränsar handlingsfriheten för bolagen. Vidare finns det kommunala
förvaltningsorganisationer som arbetar med ramar för investeringar och långtgående delegationer
för tjänstemännen att sköta den löpande driften.
Slutligen bör det lyftas fram att en negativ effekt med bolagiseringen är att det finns en risk att
kostnaderna ökar för administration (styrelse, VD samt stödfunktioner). När en verksamhet
bolagiseras skapas nya administrativa funktioner (t.ex. en styrelse) och bolaget tenderar att bygga
upp egna stödfunktioner som tidigare delades av fler verksamheter. Att kostnaderna för
administration de facto ökade efter bolagiseringen är något som också har uppmärksammats vid
tidigare bolagiseringar (Thomasson, 2013).
Fokus och ”arbetsgivarvarumärke”
En vanlig frustration hos vatten- och avloppsverksamheter inom kommunal förvaltning är att
verksamheten inte är intressant och tilldrar sig en undanskymd plats i organisationen. Det upplevs i
många fall svårt att få plats och utrymme för sina frågor. Vid samtal med tjänstemän framkommer
att det finns en liknande problematik för vatten- och avloppsverksamheten inom Region Gotland.
Organisationen upplevs som splittrad och till del utan egen identitet. Vidare är det för närvarande
svårt att rekrytera och behålla ingenjörer.
De som varit med på en bolagiseringsresa upplever att den nya formen bidrar till ett ökat fokus på
verksamhetens förutsättningar, dess ekonomi samt investeringsbehov (Thomasson, 2015). Denna
effekt beror på att verksamheten är en egen organisation och inte en del av ett konglomerat av
kommunaltekniska verksamheter. Vidare ska styrelsen också bara ägna sig åt bolagets verksamhet,
och är därför inte lika splittrad (Mattisson och Thomasson, 2011). Forskningen lyfter också fram att
finns det en upplevelse av att aktiebolaget är en mer attraktiv arbetsgivare, vilket kan bero på just
den fokuserade verksamheten, friheten att arbeta med personalförmåner samt att det finns en viss
”glans” kring aktiebolagsformen (Thomasson, 2013).
Samverkan internt och externt
Inom vatten- och avloppssektorn samt avfallssektorn pågår flera samverkansprojekt mellan
kommuner för att uppnå stordriftsfördelar, säkerställa kompetensförsörjningen samt finansiera
utvecklingsarbete. Det kommunala bolaget är en organisationsform som kan användas för att bygga
upp en bolagsstruktur för samverkan där ekonomierna fortsatt kan hållas isär trots att
organisationerna integreras. Rosalgsvatten AB är ett tidigt exempel på en sådan lösning (Hansson och
Collin, 1991). Ett argument för att bolagisera vatten- och avloppsverksamheten samt
avfallsverksamheten är således som ett led i en samverkanslösning.
Nackdelen med att bolagisera vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten är att den
interna samverkan kan bli sämre. Med en självständig och specialiserad organisation finns risken att
verksamheten blir för fokuserad på sin egen verksamhet. Om verksamheten rent fysiskt flyttar ut blir
den löpande samverkan som uppstår i korridoren och på löpande möten etc., vanligen sämre
(Thomasson, 2015). Fördelarna med förvaltningsformen är att närheten till andra kommunala
verksamheter möjliggör en helhetssyn samt att det underlättar samverkan kring personal (både
driftpersonal, ingenjörer och administration) och samhällsbyggnadsfrågor. Det går också att
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stimulera en lojalitet mellan medarbetare inom olika verksamhetsområden som leder till att man
hjälps åt över gränserna när det behövs (Thomasson, 2015). En bolagisering, där de andra får bättre
personalförmåner än de som är anställda i kommunen, riskerar att försämra relationerna över
verksamhetsområdena. För Region Gotlands del, belägen på en ö som är, torde den interna
samverkan vara ett viktigt framgångselement att värna om.
Insyn och kontroll
Även om offentlighetsprincipen i stort är tillämplig på kommunala bolag riskerar insynen och
kontrollen bli sämre vid bolagsformen. Det blir ett större avstånd mellan politik och drift, samt att
handlingar inte offentliggörs på samma sätt i kommunala bolag. Till exempel var det betydligt svårare
att erhålla särredovisningen för vatten- och avloppsverksamheten från de kommunala bolagen vid en
studie av Haraldsson och Tagesson (2014). Vidare har styrelsemedlemmarna lojalitetsplikt mot
bolaget (ska verka för bolagets bästa) och får inte yppa information som kan skada bolaget
(Erlingsson et al., 2014). Revisionen av verksamheten blir också annorlunda. Ur ett finansiellt
perspektiv blir revisionen av bokslutet mer nära verksamheten har betydelse för verksamheten
(Haraldsson, 2016). Dock finns lekmannarevisionen som institution för att säkerställa fullmäktiges
kontroll, men lekmannarevisorerna saknar normalt resurser för något genomgripande granskning.
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag att driftsformen för VA- och avfallsverksamheten inte ska ändras.

Regionstyrelsen fick i samband med beslut om strategisk plan och budget i november
2018 i regionfullmäktige ett utökat uppdrag att utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA- och avfallsverksamheten, RF 2018-11-19,
§ 43.
Uppdraget har genomförts med hjälp av Mattias Haraldsson, ekonomie doktor och
forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, vars forskning är inriktad på
redovisning och organisering av kommunal vatten- avlopp- och avfallsverksamhet.
Sammanfattningsvis kan sägas att organiseringen av dessa verksamheter beror på
vilket syfte som den har. Mer än 50 procent organiseras i kommunal förvaltning,
vilket alltså är den vanligaste organisationsformen, medan drygt 30 procent
organiseras i bolagsform. De olika formerna har för- och nackdelar.
Den utredning som är gjord visar att forskning på området inte bevisar att den ena
formen faktiskt är bättre än den andra. Det finns både för- och nackdelar med att ha
verksamheten i förvaltningsform och i bolagsform. Det finns också i de flesta fall
möjlighet att uppväga nackdelar med motåtgärder. Med anledning av detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att VA- och avfallsverksamheten blir kvar i förvaltningsform. Det skulle troligen bli kostsamt, både resursmässigt och tidsmässigt, att ändra
organisationsform för dessa verksamheter och om detta inte tydligt ger stora fördelar
anser regionstyrelseförvaltningen att det inte ska genomföras.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

12 (50)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/486
23 april 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Översyn resursfördelningsmodeller
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över de olika
resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med en delrapport till
budgetberedningen 2019. (RS 2018-10-25, § 320)
Föreliggande tjänsteskrivelse är delrapporten som lämnas till budgetberedningen.
De senaste årens budgetarbete har till viss del störts av att det funnits en ryckighet i
sättet att beräkna barn- och elevvolymer. Det har medfört stora skillnader mellan vad
som planerats i budget jämfört med hur verkligheten sett ut. Det har varit problematiskt både utifrån sättet att fördela resurser samt utifrån verksamhetens perspektiv
som upplevt att kompensationen för antal barn och elever inte varit tillräcklig.
Inför 2020 har barn- och utbildningsnämnden fastställt att man i fortsättningen
kommer att utgå från Region Gotlands befolkningsprognos vid beräkningen av
samtliga åldrar. Genom detta räknas även in- och utflyttning på ett så korrekt sätt
som möjligt. Tidigare har man inte tagit tillräckligt stor hänsyn till detta. Den här
åtgärden förväntas bidra till en mer långsiktighet och stabilare
planeringsförutsättningar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid flera tillfällen framfört att man önskar att
resursfördelningsmodellen inte ska vara ett fast belopp utan förändras utifrån en
fastställd andel av nettobudgeten. I den här delrapporten har inte de möjligheterna
undersökts. Det skulle kunna vara en rimlig fortsättning på det här uppdraget.
Att använda resursfördelningsmodeller för att fördela resurser ger tydlighet och
transparens på vilka grunder ett budgetbeslut tas. Om det finns en politisk vilja att
prioritera resurser till eller från en verksamhet som kompenseras genom en resursfördelningsmodell görs detta som vanligt via särskilda ramtillskott eller riktade
besparingar. Att använda resursfördelningsmodeller är inte en prioritering utan ett
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sätt att bibehålla samma verksamhet. Samma logik fungerar omvänt, när resurser
flyttas från en verksamhet på grund av att man blir färre i den aktuella målgruppen
sker ingen reell besparing.
Ärendebeskrivning

Inom Region Gotland finns resursfördelningsmodeller för förskola, fritidshem,
grundskola inklusive förskoleklass, gymnasieskola, äldreomsorg och hälso- och
sjukvård. Samtliga modeller utom hälso- och sjukvårdsmodellen grundar sig helt på
demografiska förändringar.
Hälso- och sjukvårdsmodellen bygger på ett antagande om demografisk och medicinteknisk utveckling motsvarande cirka 2,5 procent per år. Ingen justering sker utifrån
faktiskt antal invånare. Ursprunget till modellen är SKL:s beräkningar av kostnadsökningar inom hälso- och sjukvården framåt. Modellen infördes 2008 och justerades
2013 och 2017 till nuvarande nivå. Nivån är beräknad utifrån en procentsats av den
totala budgeten men beslutet är taget så att det som tillförs är en fast summa per år.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har flera gånger påtalat att man vill att summan ska
justeras automatiskt utifrån den fastställda procentsatsen.
Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014. Modellen bygger på
befolkningsprognosen för personer 65+. Beräkningen av resursbehoven grundas på
kostnaden för äldreomsorg redovisad i offentlig statistik och en viktning utifrån
resultatet från Kostnad per brukare (KPB). I modellen har en indelning av befolkningen i 5-årsintervall gjorts. Viktningen stäms av var tredje år och de demografiska
förändringarna uppdateras årligen utifrån faktiskt utfall och aktuell befolkningsprognos.
Resursfördelningsmodeller för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola
har funnits sedan 2008. Modellen har uppdaterats i förhållande till ny lagstiftning
under perioden såsom förordningen om ”Offentliga bidrag på lika villkor” som
infördes 2010. Antal barn och ungdomar minskade relativt kraftigt under de första
åren som resursfördelningsmodellen användes och resurser flyttades då från skolan.
Under de senaste åren har antal barn ökat vilket fått till följd att resurser tillförts.
Samtliga modeller i skolan uppdateras årligen utifrån hur många barn och elever man
förväntas ha i sin verksamhet kommande år. Antalet barn uppdateras en gång om
året i samband med vårens budgetberedning. De senaste årens befolkningstillväxt har
medfört svårigheter att beräkna den framtida utvecklingen av barn- och elevvolymer.
Inför år 2020 har barn- och utbildningsnämnden beslutat att helt utgå ifrån Region
Gotlands befolkningsprognos vid beräkning av antal barn. Detta eftersom någon
prognos om in- och utflyttning inte tidigare varit inkluderad i beräkningen vilket
medfört ganska kraftig avvikelse mellan budgeterat antal barn jämfört med det
faktiska utfallet. Det här problemet har inte funnits på samma sätt i gymnasieskolan.
Bedömning

En resursfördelningsmodell är ett sätt att fördela ekonomiska resurser på ett i förväg
bestämt sätt. Det finns generellt flera anledningar till att använda en överenskommen
modell för resursfördelning till en verksamhet. Det ger en tydlighet gentemot medborgaren, det bidrar till stabila planeringsförutsättningar och ökad långsiktighet,
ekonomistyrningen kan förstärkas och det finns en bas och en grund att utgå ifrån
när prioriteringar mellan verksamheter ska göras. Det ger också en tydlighet och
genomskinlighet på vilka grunder ett budgetbeslut tagits. Om det finns en politisk
vilja att prioritera resurser till eller från en verksamhet som kompenseras genom en
resursfördelningsmodell görs detta som vanligt via särskilda ramtillskott eller
besparingsbeting.
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Resursfördelningsmodellerna för skolan och äldreomsorgen tar bara hänsyn till
demografiska förändringar. Den tillåter inga ambitionshöjningar avseende kvalitet
som kräver utökade ekonomiska medel. Det är viktigt att fortsätta göra kvalitetsuppföljningar och kostnadsjämförelser med andra kommuner för att bedöma om
resursfördelningen är rimlig.
De modeller som används inom skolan och barnomsorgen har inneburit att
ekonomiska resurser har omfördelats inom regionen. Under de år som barnantalet
minskade omfördelades nästan 40 mnkr och ekonomiska resurser frigjordes.
Den demografiska utvecklingen på Gotland pekar på en ökning av både äldre
personer över 65 år samt barn och ungdomar. Det innebär en ekonomisk utmaning
och en påfrestning oavsett vilket sätt man väljer som utgångspunkt vid fördelning av
resurser.
Problemet med den ryckighet i budgetarbetet som uppstått på grund av att antalet
barn de senaste åren ofta underskattats borde rätta till sig utifrån utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens förändrade sätt att beräkna barn- och elevvolymer. Samma
ryckighet har inte observerats i samband med äldreomsorgsmodellen som helt
grundar sig på befolkningsprognosen.
En nackdel med de resursfördelningsmodeller som grundar sig på ett exakt antal barn
i en viss åldersgrupp är att intäkten för nämnden blir linjär medan kostnadsbilden
inte alls är linjär. Ett nytt barn har kanske en plats i ett befintligt klassrum, lärare och
annan personal kan på marginalen ta emot barnet utan resursförstärkning. Detta
innebär bara ökad kostnadseffektivitet. De fasta och halvfasta kostnaderna slås ut på
fler elever. Nästa elev som kommer som inte får plats i klassrummet medför kanske
att klassen måste delas, antal klassrum utökas och ytterligare lärarresurs tillföras. Den
eleven för med sig en lika stor intäkt som barnet som fick plats i klassrummet men
kostnaderna är mångdubbelt högre. Resursfördelningsmodeller tar ingen hänsyn till
den här typen av händelser, ersättningen är linjär och nämnden förväntas lösa både
bemanning och lokalfrågan på ett kostnadseffektivt sätt.
Logiken avseende resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvård är annorlunda
än de modeller som helt grundas på demografi. Modellen har ingen direkt koppling
till innehållet i verksamheten, oavsett vilka beslut hälso- och sjukvårdsnämnden tar så
tillförs budgetmedel utifrån ett i förväg bestämt antagande. Den här summan minskar
eller ökar inte så länge inte aktiva beslut tas om att förändra modellen.
Ett fortsatt utredningsuppdrag skulle kunna vara att titta närmare på hur man skulle
kunna arbeta med en annan typ av resursfördelningsmodell för hälso- och sjukvård
som tar större hänsyn till de faktiska förutsättningarna för vården.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen godkänns.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen
för hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas på budgetavstämningen 2019.
x

Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över de olika
resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med en delrapport till
budgetberedningen 2019. (RS 2018-10-25, § 320)
Föreliggande tjänsteskrivelse är delrapporten som lämnas till budgetberedningen.
De senaste årens budgetarbete har till viss del störts av att det funnits en ryckighet i
sättet att beräkna barn- och elevvolymer. Det har medfört stora skillnader mellan vad
som planerats i budget jämfört med hur verkligheten sett ut. Det har varit
problematiskt både utifrån sättet att fördela resurser samt utifrån verksamhetens
perspektiv som upplevt att kompensationen för antal barn och elever inte varit
tillräcklig.
Inför 2020 har barn- och utbildningsnämnden fastställt att man i fortsättningen
kommer att utgå från Region Gotlands befolkningsprognos vid beräkningen av
samtliga åldrar. Genom detta räknas även in- och utflyttning på ett så korrekt sätt
som möjligt. Tidigare har man inte tagit tillräckligt stor hänsyn till detta. Den här
åtgärden förväntas bidra till en mer långsiktighet och stabilare planeringsförutsättningar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid flera tillfällen framfört att man önskar att
resursfördelningsmodellen inte ska vara ett fast belopp utan förändras utifrån en
fastställd andel av nettobudgeten. I den här delrapporten har inte de möjligheterna
undersökts. Det skulle kunna vara en rimlig fortsättning på det här uppdraget.
Att använda resursfördelningsmodeller för att fördela resurser ger tydlighet och
transparens på vilka grunder ett budgetbeslut tas. Om det finns en politisk vilja att
prioritera resurser till eller från en verksamhet som kompenseras genom en resursfördelningsmodell görs detta som vanligt via särskilda ramtillskott eller riktade
besparingar. Att använda resursfördelningsmodeller är inte en prioritering utan ett
sätt att bibehålla samma verksamhet. Samma logik fungerar omvänt, när resurser
flyttas från en verksamhet på grund av att man blir färre i den aktuella målgruppen
sker ingen reell besparing.
forts
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En resursfördelningsmodell är ett sätt att fördela ekonomiska resurser på ett i förväg
bestämt sätt. Det finns generellt flera anledningar till att använda en överenskommen
modell för resursfördelning till en verksamhet. Det ger en tydlighet gentemot
medborgaren, det bidrar till stabila planeringsförutsättningar och ökad långsiktighet,
ekonomistyrningen kan förstärkas och det finns en bas och en grund att utgå ifrån
när prioriteringar mellan verksamheter ska göras. Det ger också en tydlighet och
genomskinlighet på vilka grunder ett budgetbeslut tagits. Om det finns en politisk
vilja att prioritera resurser till eller från en verksamhet som kompenseras genom en
resursfördelningsmodell görs detta som vanligt via särskilda ramtillskott eller
besparingsbeting.
Resursfördelningsmodellerna för skolan och äldreomsorgen tar bara hänsyn till
demografiska förändringar. Den tillåter inga ambitionshöjningar avseende kvalitet
som kräver utökade ekonomiska medel. Det är viktigt att fortsätta göra kvalitetsuppföljningar och kostnadsjämförelser med andra kommuner för att bedöma om
resursfördelningen är rimlig.
De modeller som används inom skolan och barnomsorgen har inneburit att
ekonomiska resurser har omfördelats inom regionen. Under de år som barnantalet
minskade omfördelades nästan 40 miljoner kronor och ekonomiska resurser
frigjordes.
Den demografiska utvecklingen på Gotland pekar på en ökning av både äldre
personer över 65 år samt barn och ungdomar. Det innebär en ekonomisk utmaning
och en påfrestning oavsett vilket sätt man väljer som utgångspunkt vid fördelning av
resurser.
Problemet med den ryckighet i budgetarbetet som uppstått på grund av att antalet
barn de senaste åren ofta underskattats borde rätta till sig utifrån utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens förändrade sätt att beräkna barn- och elevvolymer. Samma
ryckighet har inte observerats i samband med äldreomsorgsmodellen som helt
grundar sig på befolkningsprognosen.
En nackdel med de resursfördelningsmodeller som grundar sig på ett exakt antal barn
i en viss åldersgrupp är att intäkten för nämnden blir linjär medan kostnadsbilden
inte alls är linjär. Ett nytt barn har kanske en plats i ett befintligt klassrum, lärare och
annan personal kan på marginalen ta emot barnet utan resursförstärkning. Detta
innebär bara ökad kostnadseffektivitet. De fasta och halvfasta kostnaderna slås ut på
fler elever. Nästa elev som kommer som inte får plats i klassrummet medför kanske
forts
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att klassen måste delas, antal klassrum utökas och ytterligare lärarresurs tillföras. Den
eleven för med sig en lika stor intäkt som barnet som fick plats i klassrummet men
kostnaderna är mångdubbelt högre. Resursfördelningsmodeller tar ingen hänsyn till
den här typen av händelser, ersättningen är linjär och nämnden förväntas lösa både
bemanning och lokalfrågan på ett kostnadseffektivt sätt.
Logiken avseende resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvård är annorlunda
än de modeller som helt grundas på demografi. Modellen har ingen direkt koppling
till innehållet i verksamheten, oavsett vilka beslut hälso- och sjukvårdsnämnden tar så
tillförs budgetmedel utifrån ett i förväg bestämt antagande. Den här summan minskar
eller ökar inte så länge inte aktiva beslut tas om att förändra modellen.
Ett fortsatt utredningsuppdrag skulle kunna vara att titta närmare på hur man skulle
kunna arbeta med en annan typ av resursfördelningsmodell för hälso- och sjukvård
som tar större hänsyn till de faktiska förutsättningarna för vården.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas på budgetavstämningen 2019.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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Regionstyrelsen

Förslag till system för granskning av partiernas redovisning av
hur mottaget partistöd använts
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att införa en e-tjänst för rapportering av hur mottaget
partistöd använts.
 Regionstyrelsen beslutar att ge regionkansliet i uppdrag att revidera Region
Gotlands regler för partistöd.


Ärendebeskrivning

Regionkansliet har till budgetberedningen fått i uppdrag att ta fram förslag på system
för granskning av partiernas redovisning av hur mottaget partistöd använts.
Enligt kommunallagen (KL) har kommuner och landsting möjlighet att ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i
den kommunala demokratin. Sådant partistöd får ges till de partier som är
representerade i fullmäktige och som utgör juridiska personer. Ett parti anses
representerat i fullmäktige om partiet har fått mandat i fullmäktige för vilket vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Att ge ekonomiskt bidrag eller annat stöd till de lokala politiska partierna utgör inte
någon skyldighet för kommuner och regioner, men enligt Sveriges kommuner och
landsting (SKL) gör alla Sveriges kommuner och regioner detta idag. Reglerna
rörande partistöd återfinns i 4 kap. 29-32 §§ KL. Det är fullmäktige som beslutar
huruvida partistöd ska ges, om stödets omfattning och formerna för det.
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas årligen av fullmäktige, minst en gång per
år och beslut ska innehålla krav på att mottagande parti årligen ska ge in en skriftlig
redovisning som visar att stödet använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december
och lämnas in till fullmäktige senast 30 juni året därpå, alltså senast sex (6) månader
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen ska innehålla en granskningsrapport från en av det mottagande partiet utsedd granskare. Granskaren ska
kontrollera så att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt
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partistödet. Om mottagande parti inte lämnar in någon redovisning eller granskningsrapport får fullmäktige besluta att stöd inte ska betalas ut.
Det är således den granskare som respektive parti utser som ska granska rapportens
innehåll och gå i god för att den är korrekt och överensstämmer med de krav som
kommunallagen ställer upp.
Bedömning

Under de senaste åren har rapportering av hur mottaget partistöd använts här på
Gotland sett ut på flera olika sätt, rapporterna har skickats in i pappersform, ibland
på av Region Gotland framtagen blankett, ibland har partierna själva formulerat
rapporten. Det har förekommit både handskrivna rapporter och rapporter som är
datorskrivna. Rapporterna har varit olika informativa och mer eller mindre fylliga.
Merparterna har lämnats in i tid, men bland några partier har viss eftersläpning ägt
rum.
För att underlätta för partierna att rapportera på ett så korrekt, likvärdigt, enkelt och
transparent sätt som möjligt har regionkansliet i samarbete med enheten för digitalisering tagit fram förslag till e-tjänst där partierna kan logga in i Region Gotlands
e-tjänsteportal med Bank ID för att rapportera. När partiet färdigställt sin rapport
skickas rapporten digitalt till den av partiet utsedda granskaren för granskning. När
granskningen är genomförd och rapporten godkänts signerar granskaren rapporten
med Bank ID, därefter skickas rapporten digitalt in till registrator. Det kommer även
fortsättningsvis att vara möjligt att lämna in rapport analogt på av Region Gotland
framtagen blankett, men regionstyrelseförvaltningen ser gärna att det sker en
medveten styrning mot det digitala.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att denna e-tjänst skulle förenkla
förfarandet för partierna samt säkra upp så att den information som lämnas in till
fullmäktige är så likvärdig och transparent som möjligt.
Vid en omvärldsspaning har regionstyrelseförvaltningen fått till sig att andra
kommuner och regioner är stränga när det gäller att rapporteringen ska vara
inlämnad i rätt tid, dvs. senast sex (6 )månader efter redovisningsperiodens utgång.
Dessa kommuner och regioner har i sina regelverk beslutat att om rapportering
lämnas in för sent betalas inte något nytt partistöd ut för nästkommande period.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför ett behov av att Region Gotlands regelverk
för utbetalning av partistöd revideras och förtydligas i detta avseende. Här finns
möjlighet till olika lösningar, t.ex. skulle en s.k. sanktionstrappa vara tänkbar, där det
första gången rapportering sker för sent innebär att nästkommande utbetalning av
partistöd reduceras med en fastställd procentsats, för att vid upprepad försening utgå
helt. Regionstyrelseförvaltningen vill därmed få i uppdrag att se över och ta fram
förslag till reviderat och uppdaterat regelverk för utbetalning av partistöd.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 142

Uppdrag. Förslag till system för granskning
av partiernas redovisning av hur mottaget
partistöd använts

RS 2019/526

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

En e-tjänst införs för rapportering av hur mottaget partistöd använts.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera Region Gotlands regler för
partistöd och använda arvodeskommittén som referensgrupp.
x

Under de senaste åren har rapportering av hur mottaget partistöd använts här på
Gotland sett ut på flera olika sätt, rapporterna har skickats in i pappersform, ibland
på av Region Gotland framtagen blankett, ibland har partierna själva formulerat
rapporten. Det har förekommit både handskrivna rapporter och rapporter som är
datorskrivna. Rapporterna har varit olika informativa och mer eller mindre fylliga.
Merparterna har lämnats in i tid, men bland några partier har viss eftersläpning ägt
rum.
För att underlätta för partierna att rapportera på ett så korrekt, likvärdigt, enkelt och
transparent sätt som möjligt har regionkansliet i samarbete med enheten för
digitalisering tagit fram förslag till e-tjänst där partierna kan logga in i Region
Gotlands e-tjänsteportal med Bank ID för att rapportera. När partiet färdigställt sin
rapport skickas rapporten digitalt till den av partiet utsedda granskaren för
granskning. När granskningen är genomförd och rapporten godkänts signerar
granskaren rapporten med Bank ID, därefter skickas rapporten digitalt in till
registrator. Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att lämna in rapport
analogt på av Region Gotland framtagen blankett, men regionstyrelseförvaltningen
ser gärna att det sker en medveten styrning mot det digitala.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att denna e-tjänst skulle förenkla
förfarandet för partierna samt säkra upp så att den information som lämnas in till
fullmäktige är så likvärdig och transparent som möjligt.
Vid en omvärldsspaning har regionstyrelseförvaltningen fått till sig att andra
kommuner och regioner är stränga när det gäller att rapporteringen ska vara
inlämnad i rätt tid, det vill säga senast sex (6 )månader efter redovisningsperiodens
utgång. Dessa kommuner och regioner har i sina regelverk beslutat att om
rapportering lämnas in för sent betalas inte något nytt partistöd ut för nästkommande
period.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 142 forts
RS 2019/526

Regionstyrelseförvaltningen ser därför ett behov av att Region Gotlands regelverk
för utbetalning av partistöd revideras och förtydligas i detta avseende. Här finns
möjlighet till olika lösningar, till exempel skulle en så kallad sanktionstrappa vara
tänkbar, där det första gången rapportering sker för sent innebär att nästkommande
utbetalning av partistöd reduceras med en fastställd procentsats, för att vid upprepad
försening utgå helt. Regionstyrelseförvaltningen vill därmed få i uppdrag att se över
och ta fram förslag till reviderat och uppdaterat regelverk för utbetalning av partistöd.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/482
21 maj 2019

Ronny Larsson

Regionstyrelsen

Större samordnad bilorganisation
Förslag till beslut

1. Dagens fordonsorganisation med roller och ansvar bibehålls.
2. Regionens leasingfordonsflotta ska under en 3-års period minska med 5%.
Övertaliga fordon ska försäljas alternativt placeras i en bilpool.
3. Bilpool ska utredas för etablering på Korpen/Polhemsgatan/Gesällgatan.
4. Beslut om anskaffning av leasingfordon lyfts från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
5. Respektive förvaltning beslutar om behovet av bilavtal med egen bil och
kilometerersättning. Dock ska bilavtal vara ett undantag på platser där det finns
tillgång till bilpool.
6. Upphandling av socialt företag för stöd av skötsel av fordon ska ske.

Sammanfattning

Dagens organisation med ansvarsdelning mellan regionstyrelseförvaltningen
(leasingfordon) och teknikförvaltningen (specialfordon) bör bibehållas då den är
känd och välfungerande samt att en sammanslagning inte kommer att generera
effektiviserings- eller ekonomiska besparingar. En minskning av dagens
leasingfordon bör kunna ske med ca 5 %. Dagens bilpool på Visborg kan utökas med
flera vilket bör utredas vidare.
En reducering av fordonsflottan (leasing) med ca 5 % skulle generera en besparing på
ca 850 000 kr/år under 3 år. Samtidigt måste hänsyn tas till de nationella miljömålen
om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det kommer att öka regionens kostnader
för inköp-/leasing av framtida fordon samt investeringar i infrastruktur för dessa
fordon (laddstolpar, snabbladdare m.m.).
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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 2019/482

Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå. Bilavtal ska beslutas av förvaltningarna som känner sina
verksamheter. Dock bör det vara ett undantag där det finns bilpool att tillgå. Skötsel
och tankning av regionens fordon kan till större eller mindre del utföras av ett socialt
företag. Det är viktigt att i så fall få till en långsiktig lösning gällande vårdlokal och
ekonomisk ersättning.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen (RSF) har fått i uppdrag att utreda potentialen i en större
samordnad bilorganisation för regionens verksamheter. Utredningen ska se över
behovet hos berörda förvaltningar samt omfatta såväl användandet av regionens bilar
som bilavtal. Vad avser bilarnas skötsel och tankning ska även beaktas möjligheterna
till samverkan med sociala kooperativ eller arbetsträningsalternativ. Uppdraget
avrapporteras till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 med
redogörelse över potentiell besparing genom en effektiviserad bilpark samt eventuella
behov av omfördelning av medel. Riktlinjer för leasingfordon är under framtagning
och den skall då den beslutas ersätta dagens Fordonspolicy från 2012.
Beslutsunderlag

RSF tjänsteskrivelse 2019-04-24
RSF tjänsteskrivelse 2019-05-21
Rapport Utredning större samordnad bilorganisation 2019-04-23
Fordonspolicy, 2012-05-31 RS § 144
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen
Försörjningsavdelningen

Större samordnad bilorganisation

1. Beskrivning
1.1

Uppdraget

Regionstyrelseförvaltningen (RSF) får i uppdrag att utreda potentialen i en större
samordnad bilorganisation för regionens verksamheter. Utredningen ska se över
behovet hos berörda förvaltningar samt omfatta såväl användandet av regionens bilar
som bilavtal. Vad avser bilarnas skötsel och tankning ska även beaktas möjligheterna
till samverkan med sociala kooperativ eller arbetsträningsalternativ. Uppdraget
avrapporteras till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 med
redogörelse över potentiell besparing genom en effektiviserad bilpark samt eventuella
behov av omfördelning av medel.
1.1.1

Bakgrund och syfte

Region Gotland har i dagsläget (8 februari 2019) 521 st fordon varav 337 st är
leasingfordon. Övriga är specialfordon såsom slamfordon, traktorer, lastbilar,
räddningsfordon, släpkärror och dylikt.
För att på ett mer effektivt (verksamhetsmässigt, ekonomiskt och miljömässigt) sätt
använda regionens fordon skall utredningen komma med rekommendationer som
eventuellt bör implementeras.
1.1.2

Historik

Regionstyrelsen beslutade 2013-01-30 om ny gemensam fordonsorganisation. Där fick
Serviceförvaltningen (SF) ansvar för leasingfordonen och Teknikförvaltningen (TKF)
för specialfordonen. I den organisation som då bildades skulle det anställas en
trafikledare på SF och på TKF fick Maskinstationen ansvaret för specialfordonen. Det
skulle också skapas en bilpool på Wisborgsområdet samt ett fordonsråd med samtliga
förvaltningar representerade.
1.1.3

Arbetssätt

Insamling av fakta – analys - rekommendationer.
Enmansutredning (avdelningschef försörjningsavdelningen) med stöd av
fordonsstrategen.
Användande av fordonsnätverket, där förvaltningarna är representerade, som
referensgrupp.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

1.1.4

Styrande dokument

I dagsläget finns tre beslutade policy- och styrdokument rörande fordon och transporter
och två under framtagande:
 Biogasstrategin
 Regler för drivmedel
 Trafiksäkerhet (riktlinjer)
 Resor i tjänsten (riktlinjer). Under revidering/framtagning
 Fordonshantering leasingfordon (riktlinjer). Under framtagning
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2. Sammanfattning
Dagens organisation med ansvarsdelning mellan RSF (leasingfordon) och TKF
(specialfordon) bör bibehållas då den är känd och välfungerande samt att en
sammanslagning inte kommer att generera effektiviserings- eller ekonomiska
besparingar.
En minskning av dagens leasingfordon bör kunna ske med ca 5 %. Dagens bilpool på
Wisborg bör kunna utökas med flera vilket bör utredas vidare.
En reducering av fordonsflottan (leasing) med ca 5 % skulle generera en besparing på
ca 850 000 kr/år under en treårsperiod.
Samtidigt måste hänsyn tas till de nationella miljömålen om en fossiloberoende
fordonsflotta 2030. Det kommer att öka regionens kostnader för inköp-/leasing av
framtida fordon samt investeringar i infrastruktur för dessa fordon (laddstolpar,
snabbladdare och dylikt).
Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Bilavtal skall beslutas av förvaltningarna som känner sina verksamheter. Dock bör det
vara ett undantag där det finns bilpool att tillgå.
Skötsel och tankning av regionens fordon kan till större eller mindre del utföras av ett
socialt företag. Det är viktigt att i så fall få till en långsiktig lösning gällande vårdlokal
och ekonomisk ersättning.

3. Nulägesbeskrivning
3.1.1 Nuläge

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

RSF har ett huvudmannaskap för regionens leasingfordon vad avser hela processen
anskaffning-nyttjande-avveckling.
TKF har ett motsvarande huvudmannaskap för regionens specialfordon och som
används inom TKF ansvarsområde.
Specialanpassade lätta lastbilar (llb) och ej specialanpassade fordon, som till exempel
personbilar (pb) som används inom TKF, organiseras utifrån RSF ansvar.
Idag fungerar den organisationen tillfredsställande. Trafikledaren har fått titeln
fordonsstrateg, det finns en bilpool på Wisborg i regionens regi och fordonsrådet, som
bytt namn till fordonsnätverk, har regelbundna möten. Fr o m mars månad är
fordonsnätverket fordonsteamet i regionens projekt kring kategoristyrning.
Behovet av fordon tillgodoses på tänkt sätt. Respektive förvaltning bedömer sina behov
av fordon och beställer dessa via fordonsstrategen som sedan beställer, levererar,
fakturerar och avvecklar regionens fordon.
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För TKF:s specialfordon gäller en 10-årsplan gällande investeringar av fordon vilken
årligen uppdateras.
3.1.2 Dagens gemensamma fordonsorganisation

Det framkommer vid intervjuer med fordonsansvariga på förvaltningarna att den
organisation som idag finns på RSF respektive TKF fungerar bra.
Fördelar och nackdelar har listats på följande sätt:
Fördelar
Gemensam organisation
Gemensam likvärdig ekonomi

Nackdelar
Valfrihet för förvaltningar
Mandat för fordonsorganisationen för
litet

Samordning
Rättssäkert
Fordonsomflyttningar mellan
förvaltningar
Fordonsnätverk
Bilpool
Tydlig uppdelning mellan RSF
(leasingfordon) och TKF (specialfordon)
Fordon

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Fordonsbestånd 2019-02-28
Varav
Varav
Varav
gas
el
leasade
Totalt antal pb 285
244
159
1
Totalt antal llb 215
92
55
3
Totalt antal lb
21
1
2
De som inte drivs med gas eller el enligt ovan drivs av bensin eller diesel.
Traktorer, terrängvagnar, släp etc är inte med.
Fördelningen är: RSF 337 fordon och TKF 175 fordon.
Kostnader
Kostnaderna för 2018 fördelade sig enligt följande:
Kostnadsslag
RSF
TKF
Leasing
11 300 000
Försäkring
807 000
477 500
Skatt
421 000
762 800
Reparationer, service och
1 423 000
3 457 000
underhåll

Anmärkning

TKF har många äldre
fordon. Service ingår
inte i leasingkostnaden

Däck och kompletta hjul
1 209 000
170 000
Kostnaderna ser olika ut från år till år beroende på bl a slitage, reparationer,
serviceintervaller m.m.
Drivmedelskostnaderna är inte medräknade.
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Kilometerkostnader för medarbetare, politiker och projektanställda enligt punkten
Bilavtal nedan.
3.1.3 Bilavtal

Regionen har idag ett antal bilavtal där det bl a framgår att den enskilde medarbetaren
skall hålla med egen bil mot kilometerersättning.
Region Gotland hade för 2018 följande kostnader för km-ersättningar. Detta gäller både
de som har bilavtal och de som ”bara” får km-ersättning:

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Förvaltning

Benämning
Kilometerers ej
TKF
skattepliktig
TKF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
SBF
skattepliktig
SBF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
UAF
skattepliktig
UAF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
SOF
skattepliktig
SOF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
HSF
skattepliktig
HSF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
RSF
skattepliktig
RSF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
Finsam
skattepliktig
Finsam
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
God man
skattepliktig
God man
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
Nämnd
skattepliktig
Nämnd
Kilometerers skattepliktig
Uppdragstagar Kilometerers ej
e
skattepliktig
Uppdragstagar
e
Kilometerers skattepliktig
***
***

Totalt belopp per
Löneart i kr

Totalt kr

236 138
134 024

370 161

80 562
45 493

126 055

889 736
504 985

1 394 721

672 999
274 399

947 398

315 430
108 858

424 288

268 113
152 172

420 285

3 678
2 087

5 765

125 725
221

125 946

312 339
174 463

486 802

32 509
21 188
4 355 119

53 697
4 355 119

Nämnd = Ersättning till politiker för körda km.
Uppdragstagare = Projektanställda och de som tillfälligt jobbar åt Region Gotland.
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3.1.3 Skötsel och tankning

Bilpoolens fordon tankas och tvättas av enheten Vaktmästeri och Transport på RSF.
Övriga fordon tankas och vårdas av respektive verksamheter som nyttjar fordonen
Under en viss tid har det sociala företaget Återanvändarna används för vård av
bilpoolens fordon.

4. Analys med rekommendationer
4.1.1 Större samordnad fordonsorganisation

Dagens gemensamma fordonsorganisation som har varit i drift sedan 2013,med en
fördelning mellan RSF (leasingfordon) och TKF (specialfordon), fungerar väl enligt
förvaltningarna. Den är tydlig och ger samordningsvinster mot tidigare då varje
förvaltning ansvarade för sina respektive fordon.
En sammanslagning av RSF och TKF fordonsorganisationer skulle inte ge vare sig
organisatoriska eller ekonomiska vinster.
Rekommendation: Dagens organisation bibehålls med de uppdrag som idag finns då den
är inarbetat och känd samt att en omorganisation inte skulle ge några effektiviserings
eller ekonomiska besparingar. En översyn om ett gemensamt systemstöd för
fordonshantering oberoende av tillhörighet bör ske.
4.1.2 Fordon

Regionens fordon är uppdelade på leasingfordon och specialfordon och ansvaret för
dessa är uppdelat på RSF respektive TKF.
Leasingfordonen omsätts enligt de avtal som finns och de leasas med finansiell leasing
via upphandlat ramavtal. I dagsläget är banken SEB avtalspart. När leasingperioden är
slut säljs fordonen via upphandlat ramavtal vilket i dagsläget är auktionsfirman
Kvarndammen (KVD).
Fordonen kan även rotera inom regionen. Från början var det tänkt att man skulle rotera
fordon med hänsyn till körda mil, men detta har visat sig vara svårarbetat och nästintill
omöjligt då systemstöd saknas.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Specialfordon köps in (investeringsmedel) och används inom olika
verksamhetsområden, skrivs av på olika tider och kan därefter försäljas via upphandlat
ramavtal vilket i dagsläget KVD Heavy Equipment, alternativt behållas m h t slitage,
miljöhänsyn m.m.
Utöver de fordon som verksamheterna kräver finns en bilpool på Visborg med 10
fordon varav 8 gasfordon, 1 elhybrid och 1 elbil. I bilpoolen finns i dagsläget 200
registrerade användare.
Bilpoolen hade en beläggningsgrad på 53% i snitt under 2018. Resultatet baseras på
uthyrningar gjorda mån-fre kl 8-17. I denna statistik ingår även semesterperioden då
beläggningen är väldigt låg.
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Under 2018 valde SBF på Visborg att lämna ifrån sig vissa leasade standardfordon som
placerades i bilpoolen. Detta ledde till att fler kan använda dessa fordon (= effektivare
utnyttjande) men kostnaden för dessa fordon har inte minskat ur ett regionperspektiv.
Omvärldsbevakning inom fordonsområdet (personbilar och lätta lastbilar) visar att
biltillverkarna satsar på elbilar (EV) och el- och laddhybrider av olika slag
(PHEV/HEV). Endast VW-koncernen (Volkswagen-Skoda-Seat) tillverkar biogasbilar
och i mycket begränsad omfattning.
Om Region Gotland skall kunna uppfylla klimatmålen 2030, vilka kommer att skärpas
succesivt med hänsyn till teknisk utveckling och förändringar inom Miljö- respektive
Trafiklagstiftningar, kommer det att innebära ökade fordonskostnader jämfört med
idag.
Gasfordon är idag ca 20 % dyrare i livscykelkostnad (lcc) jämfört med en dieselbil
(avrop gjort innan Bonus Malussystemet trädde i kraft). Drivmedel och service är även
dyrare.
En elhybrid (HEV) kostar ca 15 % mer i lcc än en dieselbil och en elbil kostar ca 40 %
mer i lcc än en diesel. Här är drivmedelskostnaden lägre än till diesel- och gasfordon.
Till elhybrid och elfordon krävs dock en infrastruktur med laddstolpar och snabbladdare
och som är förknippat till en stor kostnad.
Dieselbilarna medför en osäkerhet kring både priserna och tillgång på biodrivmedel
samt hur de kommer beskattas. Bonus/Malus systemet slår idag hårt mot dieseltekniken.
Enligt förvaltningarna behövs de fordon de har idag men med en bättre planering skulle
ett antal fordon kunna tas bort. Hur många är svårt att uppskatta men en försiktig
gissning är 5 % (leasingfordon) då bilpoolen (-erna) måste tillföras fordon.
Om antalet fordon skall minskas är kravet från förvaltningarna att det skall finnas en
bilpool som kan användas som komplement motsvarande den på Wisborg. En bilpool
kräver dock personal för vård, tankning m.m. vilket genererar kostnader.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Fordonsorganisationen på RSF har idag inga mandat att styra t ex omfördelning av
fordon inom regionen utan kan bara komma med förslag m h t statistik m.m.
Rekommendation
Regionens leasingfordonsflotta bör under 3-års period kunna minska med 5% som
motsvarar c:a 17 fordon. Om man räknar på att det är 17 fordon i VW Golf/gas storlek
som tas bort så kommer besparingen bara på inköpskostnaden bli ca 850 000 kr/år under
tre år. Övertaliga fordon skall försäljas alternativt placeras i en bilpool.
Fordonsorganisationen på RSF bör få större mandat att, i dialog med förvaltningarna,
kunna styra fordonstillgängligheten.
Bilpool bör utredas för etablering på Korpen/Polhemsgatan/Gesällgatan där det finns
många bilar och som troligtvis skulle fungera mycket bra att ha i ett gemensamt
boknings-/nyckelhanteringssystem och då få ner antalet bilar.
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Större samordnad bilorganisation

4.1.3 Kostnader

Region Gotland har idag en hög kostnad för sin fordonsflotta då fordonen krävs för att
klara de olika verksamheterna över hela ön. Våra leasingfordon har en bra miljö- och
säkerhetsklassning vilket ger ett relativt lågt klimatavtryck en god arbetsmiljö.
Kostnader fördelar sig på inköp (TKF:s specialfordon), leasing, reparationer, service,
underhåll, hjul och däck, drivmedel, skatt och försäkringar samt administration. Dessa
kostnader skiftar från år till år beroende på omsättningstakt av fordon, slitage,
drivmedelspriser m.m. En av de största vinsterna med fordonsorganisationen är att vi
själva bestämmer vad som ska lagas vid avslut av avtal och här har sparats mycket
pengar i skadereparationer. Trots detta har regionen fortsatt höga kostnader för
plåtskador. De flesta skador är av typen att man kört på något fast föremål.
Varje förvaltning (ner på enhet) bestämmer själva hur många fordon de har behov av i
sina verksamheter. Alla beställningar av leasingfordon går via fordonsorganisationen på
RSF.
Det finns en standard (t ex färg, handsfree för telefon, backsensorer m.m.) för litenmellan-stor bil så det går inte att beställa vilket fordon man vill.
Hos TKF läggs en 10-årsplan på anskaffning av specialfordon och som sedan
revideras/beslutas årligen av TKF:s ledningsgrupp.
Anskaffning av nya fordon framöver med de miljömål som Riksdagen antagit kommer
att leda till högre kostnader. Utöver fordonen kommer regionen tvingas att investera i
infrastruktur för t ex elfordon av olika slag (laddstolpar och snabbladdare).
Rekommendation
Kostnader bör kunna minska med ca 5% över en 3-årsperiod enligt punkten 4.1.2
Fordon.
Hänsyn måste dock tas till ökade kostnader för leasing/inköp av dyrare miljöfordon och
uppbyggnad av infrastruktur kring dessa.
Förvaltningarnas avdelningar och enheter bör även på ett tydligare sätt redovisa hur de
tänker använda bilen och i dialog med fordonsorganisationen se vilket är det
lämpligaste alternativet med fordon, bilavtal-leasing-bilpool.
Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

4.1.4 Bilavtal

Bilavtal som finns idag är begränsat jämfört med tidigare men det finns behov av dessa
inom vissa verksamheter. Om dessa inte skulle finnas skulle Region Gotland behöva
införskaffa ytterligare tjänstefordon.
Kostnadsmässigt för regionen är detta det billigaste alternativet för tillgång till fordon.
Rekommendation
Respektive förvaltning beslutar om behovet av bilavtal med egen bil och
kilometerersättning. Dock bör bilavtal vara ett undantag på platser där det finns tillgång
till bilpool.
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Större samordnad bilorganisation

4.1.4 Skötsel och tankning

Idag ligger detta ute på verksamheterna. En del verksamheter nyttjar Återanvändarna
(socialt företag) för tvätt och städning, en del tvättar på tankstation med maskintvätt
som ingår i stationstankningsavtalet och en del tvättar inte alls. Bilarna är generellt sett
väldigt smutsiga både in och utvändigt.
På södra Gotland finns ingen biltvätt att tillgå vilket gör det omöjligt för
verksamheterna att tvätta och städa. Avsaknaden av vårdlokal gör även att invändig
städning inte blir utfört så ofta som man kan önska. Detta gäller hela ön.
Service och reparationer görs på respektive märkesverkstad och detta innebär att alla
bilar måste till Visby för service och reparationer. Däck- och hjulbyte kan ske där
verksamheten är placerad efter överenskommelse med fordonsorganisationen.
Verksamheterna sköter all tankning själva. Fordonsorganisationen tillhandahåller endast
tankkorten.
I dagsläget sköts en del fordon av det sociala företaget Återanvändarna. De är positiva
till att utöka stödet om man hittar en lösning på vårdlokal och långsiktig ekonomisk
ersättning.
I dagsläget erbjuder de bara sina tjänster i Visby där det är ett 80 tal fordon de tvättar,
städar samt åker på hjulbyte och service.
En stor flaskhals är att de inte har någon egen vårdlokal för att utföra fordonsvård utan
är hänvisade till OK/Q8:s gör-det-själv hall på Östercentrum.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Rekommendation
För att kunna utöka stödet från sociala företag behöver det undersökas vidare om ett
socialt företag skulle kunna hyra in sig vid TKF på Skarphäll eller vid
Räddningstjänsten i Katrinelund under viss tid på dagen eller hitta en annan lokal för att
utföra fordonsskötsel.
Det behöver även utredas hur ersättningsmodellen ska se ut. Om man som idag inte
garanterar några volymer och förser företaget sporadiskt med arbete så kommer det inte
att kunna överleva. Man behöver hitta en ersättningsmodell där de för varje år vet vilken
ersättning det förutbestämda uppdraget minst kommer att inbringa.
Samarbetet med sociala företag behöver även upphandlas.
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Fordonspolicy för
region Gotland
Denna fordonspolicy omfattar alla nämnder och förvaltningar
inom Region Gotland
Antagen av regionstyrelsen 2012-05-31 § 144

Ägande
Ägare till Regionens fordon är Region Gotland såsom juridisk person.

Ansvar
Serviceförvaltningen (SF) ansvarar för Regionens fordon, dess upphandling,
uppföljning, registerhållning och avyttring. SF är också Regionens kontaktpunkt mot
bilregister, försäkringsbolag med flera.
Teknikförvaltningen (TKF) ansvarar helt för egna specialfordon förutom inleasade
personbilar utan specialfunktion och/eller inredning för speciella ändamål.
Fordonen ska förvaras låst, även i garage.
Rökning i fordonen är inte tillåtet och transport av husdjur ska i möjligaste mån
undvikas. I de fall fordonet måste saneras ur allergi- eller sanitetssynpunkt får enheten
själv bära denna kostnad.
Fordonen är endast avsett att köras i tjänsten och får inte nyttjas privat.

Ekonomi


SF upprättar årligen en investeringsplan för Regionens fordonsbehov utifrån den
av Regionstyrelsen beslutade investeringsbudgeten. Investeringsplanen
upprättas i samråd med representanter från regionala verksamheter.



SF avgör val av finansieringsform för varje specifikt fordon.



SF ansvarar för den samlade ekonomiska redovisningen.

Profil
Region Gotlands profilprogram ska följas vid märkning av fordonen.

Miljö, Kvalitet och Säkerhet
Vid upphandling ska ständigt högre krav ställas på miljö, kvalité och
säkerhetsprestanda hos fordonen.
Vår fordonspark ska ständigt utvecklas mot att bli mer energieffektiv och trafiksäker.
Fordon som drivs med alternativa bränslen ska alltid efterfrågas och väljas inom de
fordonsklasser där sådant utbud finns.
Vi följer Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier och där så är möjligt ska de
avancerade kraven tillämpas.

Fordonsbehov
Anskaffning av fordon beslutas av verksamhetsansvarig.

Vi behov av fordon upprättar SF en kravspecifikation utifrån verksamhetens behov
tillsammans med verksamhetsansvarig samt den arbetsgrupp eller person som skall
använda fordonet.
Kravspecifikationen används sedan som underlag vid upphandlingen som genomförs
av SF.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 143

Uppdrag. Större samordnad bilorganisation

RS 2019/482

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Dagens organisation med ansvarsdelning mellan regionstyrelseförvaltningen (leasingfordon) och teknikförvaltningen (specialfordon) bör bibehållas då den är känd och
välfungerande samt att en sammanslagning inte kommer att generera effektiviseringseller ekonomiska besparingar. En minskning av dagens leasingfordon bör kunna ske
med ca 5 %. Dagens bilpool på Visborg bör kunna utökas med flera vilket bör
utredas vidare.
En reducering av fordonsflottan (leasing) med ca 5 % skulle generera en besparing på
ca 850 000 kr/år under 3 år. Samtidigt måste hänsyn tas till de nationella miljömålen
om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det kommer att öka regionens kostnader
för inköp-/leasing av framtida fordon samt investeringar i infrastruktur för dessa
fordon (laddstolpar, snabbladdare och dylikt).
Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Bilavtal skall beslutas av förvaltningarna som känner sina verksamheter. Dock bör
det vara ett undantag där det finns bilpool att tillgå. Skötsel och tankning av
regionens fordon kan till större eller mindre del utföras av ett socialt företag. Det är
viktigt att i så fall få till en långsiktig lösning gällande vårdlokal och ekonomisk
ersättning.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att beslutspunkter i rapporten förtydligas i beslutsunderlaget
samt begär information om tidigare fordonspolicy använts som underlag i
utredningen. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Reviderade handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/552
24 april 2019

Kristoffer Strehlenert

Regionstyrelsen

Uppdrag se över förändringar i processen och rutinerna för
nyinvesteringar underhåll i befintliga lokaler
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen som svar på uppdraget.

Sammanfattning

I strategisk plan och budget 2019-2022 ges regionstyrelsen uppdraget att tillsammans
med tekniska nämnden se över och föreslå förändringar i processen och rutinerna för
nyinvesteringar och/eller underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller
och ansvar belysas. Uppdraget ska avrapporteras och behandlas under
budgetberedningen maj 2019.
Regionstyrelsen har tagit fram riktlinjer för Fastighetsförvaltning, bebyggda
fastigheter. Riktlinjerna har beslutats av regionfullmäktige 2019-03-25 tillsammans
med övriga riktlinjer och den övergripande fastighetspolicyn. I riktlinjerna ges de
övergripande ramarna för bl.a. underhåll som Region Gotland, och då främst
Fastighetsförvaltningsavdelningen, ska förhålla sig till.
Teknikförvaltningen har tagit fram en rutinhandbok för investeringsverksamheten. I
rutinhandboken åskådliggörs vilka rutiner som gäller samt hur roller och ansvar
fördelas. Rutinhandboken kommer att införas i berörda avdelningar vid
teknikförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de framtagna dokumenten och de
dialoger som skett under framtagandet av dessa svarar på uppdraget, och att det
därmed kan ses som utfört.
Beslutsunderlag

Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter
Rutinhandbok investeringsverksamhet Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Fastighetsförvaltning, bebyggda
fastigheter

1. Inledning och syfte
Syftet för den regionala fastighetsförvaltningen är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
för de primära verksamheterna, såsom exempelvis skola, barn- och äldreomsorg samt
sjukvård.
Fastighetsförvaltningen ska också genomföras så att byggnadsbeståndets realvärde
säkerställs.
Detta ska uppnås genom att


Förvalta Region Gotlands innehav av lokaler och verka för att dessa skall vara
ändamålsenliga, kostnadseffektiva och med en god inomhusmiljö.



Medverka i en aktiv strategisk planering för lokalförsörjning vilket innebär
utveckling, försäljning eller förvärv av fastigheter utifrån ett långsiktigt lokal- och
investeringsbehov.



Verka för att Region Gotlands ambitioner kring hållbarhet ur ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv kan uppfyllas.



Förvalta och utveckla regionens fastighetsinnehav på ett professionellt sätt.

2. Tillämpning
Region Gotland ska över tid tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler utan att göra avkall på god kvalitet.
2.1 Ägande av fastigheter

Region Gotland ska i första hand äga byggnader som regionen nyttjar för egen verksamhet.
Exempel på detta är utbildningslokaler, äldreboenden, vårdcentraler, sjukhus,
fritidsanläggningar, kontorslokaler och tekniska lokaler som exempelvis vatten- och
avloppsreningsverk. Vidare kan även strategiska byggnader ägas även om de inte inrymmer
egen verksamhet. Vilka dessa är ska framgå av Region Gotlands Fastighetsstrategi. Ett
exempel kan vara kulturellt värdefulla byggnader.
2.2 Fastighetsinvesteringar

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Region Gotlands fastighetsinvesteringar ska prioriteras utifrån verksamheternas behov.
Varje enskilt beslut om investeringsobjekt ska tas på beslutsunderlag som visar att den
aktuella verksamheten har ett långsiktigt behov av lokalen i fråga, att andra alternativ kan
uteslutas och att beslutet bidrar till koncernnytta. Verksamheterna ska också klara av att
bära de ökade framtida drift- och underhållskostnaderna för lokalen, samt
kapitalkostnaderna som alla utgör delar av internhyran.
2.3 Nyttjande av egna lokaler

Region Gotland ska vid nyttjande av egna lokaler reglera kostnaderna enligt separat
regelverk för internhyra. Dessa kostnader styrs mot respektive förvaltning genom
lokalavtal.
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2.4 Uthyrning av regionens lokaler

Vid uthyrning av lokaler till andra aktörer utanför Region Gotland, ska marknadsmässiga
villkor gälla vid tecknande av hyresavtal. För bostadsuthyrning ska bruksvärdesprincipen
eftersträvas.
2.5 Förhyrning av lokaler

Förhyrning av lokaler kan ske vid tillfälliga behov eller där förhyrning är mest ekonomiskt
fördelaktigt eller leder till en, totalt sett, ökad koncernnytta. Dessa beslut måste bygga på
noggranna underlag, analyser och jämförelser där alla alternativt tydligt ställts mot varandra.
2.6 Förändring av lokalbehov

Nya eller utökade verksamhetsytor ska, så långt det bedöms verksamhetsmässigt och
ekonomiskt fördelaktigt, inrymmas i befintligt lokalbestånd, som vid behov byggs om eller
till.
Förvaltningarna har rätt att återlämna lokaler i enlighet med gällande regelverk för
internhyra. I detta ingår att en verksamhet endast kan återlämna del av lokal under
förutsättning att den är möjlig att användas av annan verksamhet eller att det på annat sätt
bedöms medföra en större koncernnytta.
När externhyresavtal finns tecknat för eget verksamhetsbehov gäller dess avtalsvillkor även
för det interna lokalavtalet. Externt hyrda lokaler kan endast sägas upp av verksamheter
enligt gällande externhyresavtal, även om lokalavtal är upprättat. Undantag gäller om behov
finns inom annan förvaltning och avtalet i och med det kan överlåtas.
2.7 Regelverk vid tvingande flytt

För ett optimalt och effektivt lokalutnyttjande kan en situation uppstå där en verksamhet
tvingas flytta till andra lokaler. Det kan t.ex. uppkomma av följande anledningar:


Tillgodose behov för annan verksamhet.



Fastighet ska säljas.



Byggnad är uttjänt och ska rivas.



Lokalerna har sådana brister att verksamheten inte kan bedrivas vidare (t.ex.
undermålig ventilation som inte enkelt kan åtgärdas).

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Förutom ett effektivt lokalutnyttjande ska även hänsyn tas till konsekvenser för såväl den
avflyttande som den inflyttande verksamheten, samt till koncernnyttan ur såväl
verksamhetssynpunkt som ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv. Samråd ska ske med
hyresgästen så snart likvärdiga lokaler finns tillgängliga.
2.8 Miljö och hållbarhet

I samband med nybyggnation, ombyggnation eller underhåll ska målet vara lokaler som är
energi- och resurssnåla samt med låg livscykelkostnad. I alla regionens lokaler ska ett
effektivt energiutnyttjande och miljöförbättrande åtgärder eftersträvas. Region Gotlands
Miljöprogram ska vara styrande.
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2.9 Inomhusmiljö

Regionens lokaler ska erbjuda en god inomhusmiljö som uppfyller normer enligt lagstiftade
krav och regelverk. Detta innebär bland annat att de som vistas i regionens lokaler inte ska
riskera att drabbas av ohälsa eller allergiska symptom på grund av lokalerna.
Rutiner ska finnas som säkerställer att de som använder lokalerna har kunskap om
ventilationens betydelse.
Rutiner ska finnas för regelbunden kontroll enligt lagstiftade krav och regelverk. Detta
gällande bland annat ventilation och brand.
2.10 Underhåll

Regionens fastigheter ska förvaltas och underhållas så att fastigheternas värde och
brukbarhet upprätthålls på lång sikt.
Underhållsplanen ska varje år, i dialog med förvaltningarna, revideras av ansvarig funktion
inom Teknikförvaltningen. Detta för att säkerställa samordningen mellan underhållsbehov
och verksamheternas anpassningsbehov. Vid upprättande av Underhållsplanen ska denna
även stämmas av mot Fastighetsstrategin.

3. Försäkringar
Regionens säkerhetschef och försäkringsmäklare ska vara rådgivande för att finna lämpliga
försäkringsnivåer på fastigheterna.
4. Nyckeltal
För att säkerställa att Region Gotland bedriver en effektiv fastighetsförvaltning ska
särskilda nyckeltal tas fram regelbundet.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

5. Kundrelationer
Region Gotland ska aktivt arbeta för goda relationer mellan hyresvärd och hyresgäst, såväl
interna som externa. Detta bör inkludera regelbundna avstämningar och utvärderingar.
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Rutinbeskrivning
Förstudie/projektdirektiv investering
Nr
1.
2.

Aktivitet
Behov uppstår av en verksamhetsanpassning eller nybyggnad.
Direktiv till förstudie/projekt upprättas.

Ansvar
Beställaren
Projektägaren

(FFA, VA-avd,
hamnavd, avfallsavd,
plan o utvavd, gata
parkavd)

3.
4.

Direktiv överlämnas till projektavdelningen.
Projektledare utses.

5.

Grunduppgifter investering fylls i till förstudiedirektivet. Avskrivningstiden för förstudier är 10 år.
Förstudien genomförs enligt riktlinjerna för projektmodellen.
Teknikförvaltningen har upprättat en egen checklista anpassad
till investeringsverksamheten.
Då förstudien är färdig överlämnas slutrapport till projektägaren.
Återrapportering sker till beställaren.
Förstudien är klar.
Om förstudien leder till ett projekt så bokas utgifterna upp under pågående projekt. När projektet avslutas så aktiveras det i
anläggningsregistret.
Om förstudie inte leder till att det blir ett projekt ska investeringsutgifter bokas om till driftkostnader hos beställaren.
Kostnaden ska bokas som en utrangering och beslutas av
nämnd.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Om projektet inte genomförs stängs projektnumret.

Projektägaren
Avdelningsch
projektavdeln
Projektägareprojektledare
Projektledaren
Projektledare
Projektägaren
Projektägaren
Projektägaren
TKF

TKF

Förstudien måste vara finansierad innan den påbörjas. Beställare står för
finansiering av förstudie/projekt.
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Rutinbeskrivning
Genomförande
Nr
1.
2.

Aktivitet
Om beslut om att projektet ska genomföras tas så ska beställning lämnas till projektägare.
Projektdirektiv upprättas.

Ansvar
Beställare

3.

Projektledare utses.

4.

Grunduppgifter och komponentmall för investering fylls i.
Investeringsutgifterna för förstudien ska inkluderas i den totala
investeringsbudgeten.
Projekt genomförs enligt riktlinjerna för projektmodellen. Teknikförvaltningen har upprättat en egen checklista anpassad till
investeringsverksamheten.
Då projektet är färdig sker överlämning till linjen och slutrapport upprättas.
Återrapportering sker till beställaren.
Slutrapport upprättas.

Avdelningsch
projektavdeln
Projektledare

5.
6.
7.
8.

Projektägaren

(FFA, VA-avd,
hamnavd, avfallsavd,
plan o utvavd, gata
parkavd)

Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare

5 (13)

Rutinbeskrivning
Grunduppgifter investering
Nr

Aktivitet

Ansvar
Projektledare

1.

Blankett grunduppgifter investering fylls i. Blanketten fylls i vid
samråd med Projektadministratören, förvaltaren vid FFA och
ekonom vid RSF.

2.

Uppgifterna i blanketten läggs in i ekonomisystemets kodtabeller
och anläggningsreskontran. Det är projektledarens ansvar att inrapportering sker. Inrapportering i kodtabeller görs av TKF och i
anläggningsregistret är det RSF som rapporterar in.

Projektledare

3.

Blanketten skickas därefter till projektledaren och arkiveras sedan
på G/tkf/ekonomifrågor/investeringsverksamhet/grunduppgifter investering/ årtal

Projektsamordnare
Ekonomiassistent
Ekonom
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Rutinbeskrivning
Verksamhetsanpassning av lokaler
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktivitet
Behov uppstår.
Projektdirektiv upprättas samt blankett grunduppgifter
investering. Driftkonsekvenser av investeringen beräknas och meddelas beställare.
Investeringsanslag överförs från beställande förvaltning
till TKF. Överföringen är dokumenterat i särskilt dokument.
Investeringsprojektet läggs upp i redovisningen av
ekonomiassistent.
Verksamhetsanpassningen genomförs.
Aktivering sker när anläggning tas i bruk
Ny internhyra debiteras beställare

Ansvarig
Beställare
Projektägare
Projektledare
Beställare
Projektägare
Projektledare
Projektägare
FFA

Anslaget för verksamhetsanpassning ligger som en pott hos beställaren.
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Rutinbeskrivning
Överföring av investeringsanslag från annan
nämnd
Överföring sker av förstudiemedel och investeringsanslag. Överföring sker när
beslut är fattade.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.

Aktivitet
I projektdirektiv framgår vilket investeringsanslag som
ska föras över.
Blankett om överföring sammanställs och skickas till
TKF.
Ekonomichef på mottagande förvaltning (TKF) godkänner och skickar åter till beställare.
Excelfil upprättas för överföring i redovisningen.
Excelfil läses in i redovisningen.

Ansvarig
Beställare
Ekonomichef från
beställande förvaltning
Ekonomichef TKF
Beställare
RSF
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Rutinbeskrivning
Hantering av externa medel
Nr
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Aktivitet
Beslut om externt bidrag tas.
Investeringsbidraget betalas ut.
Inbetalningen bokförs som ett investeringsbidrag på balanskonto 2393-2394.
Inbetalningen aktiveras och periodiseras med samma
livslängd som investeringsprojektet. Genomsnittlig avskrivningstid används från komponentmallen. Underlag
importeras till ekonomisystemet.
Kapitalintäkter redovisas under anläggningens ekonomiska livslängd.
Balanskontot stäms av vid delårsrapport nr 2 och bokslut.

Ansvarig
Bidragsgivare
Bidragsgivare
Internbanken
Ekonomi o upphan
Teknikförvaltningen
Anläggningsregister
Balanskontoansvarig

Ekonomichef
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Rutinbeskrivning
Komponentredovisning
Nr Aktivitet
1. Förstudie genomförs.

2.
3.
4.
5.

Om projektet genomförs ska det bokföras som en investeringsutgift. Om projektet inte genomförs bokförs det som
driftkostnad.
Investering beslutas i strategisk plan och budget.
En intern beställning görs av investeringen till projektavdelningen.
Projektdirektiv upprättas skriftligen.
Blankett grunduppgifter investering fylls i. Blanketten fylls i
vid samråd med Projektadministratören, förvaltaren vid FFA
och ekonom vid RSF.
Uppgifterna i blanketten läggs in i ekonomisystemets kodtabeller och anläggningsreskontran.
Blanketten skickas därefter till projektledaren och arkiveras
sedan på G/global grupp/investeringsredovisning/arkiv
ifyllda blanketter.

6.
7.

Förfrågningsunderlag tas fram.
Krav på att komponentmall skall tas fram av antagen anbudsgivare skall framgå.
Upphandling genomförs.

8.

Upphandlingen godkänns. Finansiellt igångsättningstillstånd
begärs.
9. Antagen anbudsgivare lämnar in en komponentmall i samband med investeringens startmöte.
10. Excelfil med komponentmallens procentsatser tas fram för
kontering av leverantörsfakturor. Kopia på komponentmallen skickas till de som är ansvariga för anläggningsreskontran
vid SF.

11. Komponentmallen lagras i anläggningsreskontran.
12. Investeringsutgifter konteras enligt komponentmallens procentsatser.

Ansvar
Projektavdelningen
Planering- och
utvecklingsav
RF
Förvaltning
Förvaltning
Projektavdelningen
Projektledaren
SF ekonom
EoU
Projektadministratör
SF ekonom
EoU
SF – administrativ service
Projektavdelningen
Projektavdelningen
TN
Entreprenören
Projektadministratören
SF – administrativ service
SF – administrativ service
Projektadministratören
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13. Investeringsutgifter läses in i anläggningsreskontran varje
tertial.

De gemensamma kostnaderna som bokförts på komponentkod 199 (timtid) ska före tertialbryt omföras enligt komponentmallen.
14. Anläggningen överlämnas till beställaren och meddelande
lämnas till SF om datum för när anläggningstillgången tagits i
bruk.
15. Kontroll görs av att koder för redovisning av kapitalkostnader är aktuella.

16. Kapitalkostnader beräknas.
17. Investeringsprojektet slutredovisas.
18. Investeringsprojektet stängs i redovisningen.

SF ekonom anläggningsregister EoU
Projektadministratören
Projektledaren
SF ekonom
EoU och
administrativ
service
SF ekonom anläggningsregister EoU
Projektledaren
SF ekonom
EoU
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Rutinbeskrivning
Aktivering av projekt
Nr
1.
2.

Aktivitet
Anläggningen tas i bruk.
Investeringsutgifter aktiveras i anläggningsreskontran.

3.

Kapitalkostnader beräknas.

Ansvarig
Beställaren
Ekonomi och upphandling
Ekonomi och upphandling

Fastighetsavdelningen meddelar RSF ekonomi och upphandling att anläggningen är klar. Frågan tas rutinmässigt upp på investeringsmöten som sker regelbundet.
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Rutinbeskrivning
Slutredovisning av projekt
Nr
1.
2.
3.
4.

Aktivitet
Projektet slutredovisas enligt gällande riktlinjer för investeringsredovisning och investeringsprocessen.
Slutredovisningen godkänns.
Slutredovisningen godkänns för projekt överstigande 10
mnkr.
Slutredovisningen godkänns för projekt överstigande 20
mnkr.

Ansvarig
Projektledaren
Tekniska nämnden
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 145

Uppdrag. Se över förändringar i processen
och rutinerna för nyinvesteringar underhåll i
befintliga lokaler

RS 2019/552

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2022 ges regionstyrelsen uppdraget att tillsammans
med tekniska nämnden se över och föreslå förändringar i processen och rutinerna för
nyinvesteringar och/eller underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller
och ansvar belysas. Uppdraget ska avrapporteras och behandlas under budgetberedningen maj 2019.
Regionstyrelsen har tagit fram riktlinjer för Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter. Riktlinjerna har beslutats av regionfullmäktige 2019-03-25 tillsammans med
övriga riktlinjer och den övergripande fastighetspolicyn. I riktlinjerna ges de övergripande ramarna för bl.a. underhåll som Region Gotland, och då främst fastighetsförvaltningsavdelningen, ska förhålla sig till.
Teknikförvaltningen har tagit fram en rutinhandbok för investeringsverksamheten. I
rutinhandboken åskådliggörs vilka rutiner som gäller samt hur roller och ansvar
fördelas. Rutinhandboken kommer att införas i berörda avdelningar vid teknikförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de framtagna dokumenten och de
dialoger som skett under framtagandet av dessa svarar på uppdraget, och att det
därmed kan ses som utfört.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/561
24 april 2019

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019
Förslag till beslut

-

Investeringsplan för ombyggnation av kök enligt bifogat förslag antas.

-

Uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen att, tillsammans med hälsosjukvårdsförvaltningen, utreda Korpens framtid.

Sammanfattning

Vid regionfullmäktige (RF§26, 2018-11-19) gavs regionstyrelsen tillsammans med
tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2019 med nya
uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån
inriktningen i Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245).
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen (tidigare serviceförvaltningen) har av regionstyrelsen fått
i uppdrag (§293,2009-10-26) att öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska
ske bland annat genom sänkta varmhållningstider och ökad andel matlagning från
grunden nära gästen. Organisationen ska präglas av ambitionen i Mat &
Måltidspolicyn (RS 2014/267).
Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet
skulle ta fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera
kallad Kostutredning (SF 2010/250).
Genom åren har Kostutredningen genomgått översyn med i vissa delar förändrade
behov och uppdaterade kostnader.
Under 2019 har nya beräkningar genomförts i samråd mellan teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen där vissa kostnader har justerats utifrån förändrade behov
och förutsättningar.
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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
Ärende RS 2017/245

Resultatet av översynen redovisas i Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019,
med uppdateringar utifrån tidigare genomförd översyn Kostutredning 2018 - 2022
(RS 2017/245).
Behoven för kvarvarande objekt är nödvändiga ur så väl säkerhetsperspektiv som
arbetsmiljöperspektiv.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019 antas.
Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt
är ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla
uppdraget samt bristande arbetsmiljö.
Beslutsunderlag

Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019 (RS 2017/245)
Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningens stab
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

1. Uppdrag och genomförande
Under hösten 2018 gavs uppdrag till Regionstyrelsen att tillsammans med tekniska
nämnden återkomma till budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av
samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen
2018-2022 (RS 2017/245).
Rapporten är en övergripande översyn där de nya kostnadsbedömningarna, med
utgångspunkt utifrån identifierade behov och krav, har genomförts av
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen gemensamt.
Den plan som finns för underhåll är i dagsläget inte synkroniserad med planen för
ombyggnationer av kök vilket innebär att ekonomiskt utrymme saknas för att genomföra
dessa åtgärder i samband med renovering av kök. I syfte att slippa genomföra renovering i
kök vid dubbla tillfällen och därmed öka kostnaderna, ligger kostnader för underhåll och
reparation med i totala investeringsbehovet för de kök som föreslås genomföras 2020.
Underhållsåtgärder som görs i samband med verksamhetsanpassning kommer inte påverka
hyran. För de objekt som ligger i förslag till investeringar från 2021 och framåt kommer
fastighetsförvaltningen synkronisera sin plan för underhåll, el och ventilation så att det är
samstämmiga varför kostnader för detta ej är inkluderat i totala investeringsbehovet.
Stora fördelar skulle dras genom att i samband med ombyggnation av kök även genomföra
underhåll av matsalar.
Som indata till översynen har genomgång av skolornas utveckling gjorts tillsammans med
representant för Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Genomgången har inte visat på
några större förändringar som har genomslag på köken utan snarare verifierat att den
tidigare planen från 2018 (RS 2018/7) stämmer. Ny information från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har tydliggjort att de inte längre har några planer för köket på
Korpen, något som funnits med i tidigare utredningar.

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2. Resultat
Behoven för kvarvarande objekt är nödvändiga ur så väl säkerhetsperspektiv som
arbetsmiljöperspektiv liksom möjlighet att uppfylla uppdraget (§293,2009-10-26) om hög
kvalitet genom matlagning nära gästen, sänkta varmhållningstider och ökad andel
matlagning från grunden.
Resultatet av översynen är bedömningen att det totala investeringsbehovet inte kommer att
bli högre än vad som redovisats i förra utredningen. För vissa objekt har
investeringsbehovet sänkts något och för vissa objekt har investeringsbehovet ökat. För
både köken i Fole och Högbyskolan behövs en förstudie genomföras för att bättre kunna
bedöma investeringsbehovet.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

2.1. Förslag till 2020
2.1.1. Wisbygymnasiet söder
Wisbygymnasiets tillagningskök är ett av de största köken med en kommande utökning av
portioner. Köket är i behov av viss nyinvestering i utrustning och upprustning samt
ändrade flöden för en förbättrad arbetsmiljö, ökad livsmedelssäkerhet samt ökad möjlighet
att leverera enligt uppdrag.
Golv är inte tillfredsställande och kommer att åtgärdas i samband med ombyggnationen.
Denna åtgärd är inkluderad i det totala investeringsbehovet men kommer inte påverka
hyran för avdelning måltid.
Elförsörjningen åtgärdades 2018 och förväntas därför vara tillräcklig för de åtgärder som
planeras.
Ombyggnation under 2020 förutsätter att det inte sker samtidigt som den projekterade
ombyggnation av Södervärnsskolans kök vilket blivit flyttat ett flertal tillfällen och ännu
saknar fastställd tidpunkt.
Enligt äskande 2019–2023
2 100 000*

Förändrade kostnader
- 600 000

Totalt investeringsbehov
1 500 000

*Ursprungligt äskande låg på 2,8 mnkr men drogs ned till 2,1 mnkr då 700 tkr gavs i tilläggsanslag för akuta åtgärder i form av fler ugnar.

2.1.2. Kvarvarande mottagningskök
För att öka kvalitet med matlagning närmare gästen, sänkta varmhållningstider och minskat
svinn krävs en utökning av maskinpark samt utbyte av inredning i ett antal
mottagningskök. I flera kök förekommer hushållsutrustning vilket gör arbetsmiljön
undermålig.
Enligt äskande 2019–2023
1 200 000

Förändrade kostnader
0

Totalt investeringsbehov
1 200 000

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.1.3. Vänge skola
Mottagningskök som är i behov av viss nyinvestering i utrustning och inredning samt
smärre ombyggnation för att skapa bättre utrymme, förändrade flöden för en bättre
arbetsmiljö samt ökad möjlighet att leverera enligt uppdrag.
Enligt äskande 2019–2023
650 000

Förändrade kostnader
0

Totalt investeringsbehov
650 000
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

2.1.4. Lärbro skola
Mottagningskök som enligt ursprunglig plan var tänkt att byggas om till ett tillagningskök.
Tidigare utredning har visat att köket bör kvarstå som ett mottagningskök med behov av
viss renovering av ytskikt, utbyte av viss inredning, byggnation av en diskinlämning samt
förändrade flöden för en bättre arbetsmiljö. Kostnadsminskningen beror till stor del på att
renovering av ytskikt är mindre omfattande än tidigare uppskattats. Dessutom har utbyte av
utrustning redan genomförts. Kostnaderna inbegriper även eventuell förändring i
ventilation kopplat till byggnation av diskinlämning. Elförsörjningen bedöms vara
tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
3 000 000

Förändrade kostnader
- 1 000 000

Totalt investeringsbehov
2 000 000

2.2. Förslag till 2021
2.2.1. Högbyskolan
Enligt tidigare uppdaterade plan (SF 2015/49) och beslut planeras köket och restaurang
Oasen vid Hemse vårdcentrum läggas ned och all produktion flyttas till köket vid
Högbyskolan. Konsekvensen av att flytta produktionen till Högbyskolan förväntas vara
minskade driftskostnader.
För att klara den ökade volymen men även för att upprätthålla och förbättra arbetsmiljön
behöver större förändringar i köket genomföras. Genomgången av behov och
förutsättningar visar att dagens kök är illa planerat och att utrymmen därmed inte nyttjas på
mest effektiva sätt. Den mest hållbara och kostnadseffektiva lösningen innebär en total
ombyggnad av hela köket istället för utbyggnad enligt tidigare plan.
Kostnadsbedömningen innefattar förutom ombyggnation där elförsörjning och ventilation
ingår, även en del utrustning som behövs för att klara den ökade volymen. Det totala
investeringsbehovet har nu kompletterats med medel för en förprojektering.
Enligt äskande 2019–2023
7 600 000

Förändrade kostnader
+500 000

Totalt investeringsbehov
8 100 000

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.3. Förslag till 2022
2.3.1. Endre skola
Enligt tidigare plan skulle Endres skolkök byggas om från mottagningskök till
tillagningskök. Med anledning av att elevantalet inte längre ser ut att öka och att
projekteringen som gjordes under 2016 visade på ökade kostnader med totalt 1 300 tkr
föreslås nu att köket inte byggs om till tillagningskök utan behålls som mottagningskök.
Viss nyinvestering i utrustning och smärre ombyggnation i form av diskinlämning, en
eventuell utbyggnad för ytterligare ytor för att skapa bättre utrymme samt förändrade
flöden för en bättre arbetsmiljö och ökad möjlighet att leverera enligt uppdrag.
Ventilation och elförsörjning bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
3 500 000

Förändrade kostnader
- 1 300 000

Totalt investeringsbehov
2 200 000
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Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

2.3.2. Fole skola
Tillagningskök där utrymmet i kök och matsal inte räcker till. Utredningen visar att ingen
möjlighet finns att nyttja delar av andra lokaler för vare sig kök eller matsal varför en
utbyggnad krävs i syfte att förändra flöden för en bättre arbetsmiljö samt ökad möjlighet att
leverera enligt uppdrag. Kostnaderna inbegriper även ventilation för utbyggnaden vilket
kommer belasta avdelning måltids driftskostnader. Det totala investeringsbehovet har nu
kompletterats med medel för en förprojektering.
Elförsörjningen bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
1 000 000

Förändrade kostnader
+ 2 300 000

Totalt investeringsbehov
3 300 000

2.3.3. Havdhem skola
Köket i Havdhem skola är ett tillagningskök med utskick där ombyggnad behövs för att
frigöra ytor samt förändra flöden för en bättre arbetsmiljö. Tidigare plan innebar även en
byggnation av diskinlämning, något som utredningen visar inte längre behövs. Befintlig
ventilation är felanmäld och kommer i samband med ombyggnad ses över av
fastighetsförvaltningen.
Ventilation och elförsörjning bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
2 900 000

Förändrade kostnader
0

Totalt investeringsbehov
2 900 000

2.4. Förslag till 2023

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4.1. Öja skola
Tillagningskök med små biytor där förvaring och frys finns i källarplan och där torrförråd
delar plats med kontorsutrymme. Behovet är därför ytterligare ytor i samma våningsplan
som köket för förändrade flöden i syfte att förbättra arbetsmiljön. Tidigare har det inte
ansetts vara möjligt att ta utrymme från befintliga skollokaler varför nybyggnation sågs som
enda alternativet. Vid årets utredning visar det sig att utrymmen i direkt anslutning till köket
nu finns vilket innebär att endast ombyggnad blir aktuell. Kostnaderna beräknas bli
likvärdiga med tidigare beräkningar, detta som en följd av att något större ytor kommer att
tas i anspråk vid ombyggnationen än vad som var tänkt för nybyggnationen.
Med anledning av låg produktionsvolym samt litet utrymme planeras inte för
diskinlämning.
Ventilation och elförsörjning bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
1 500 000

Förändrade kostnader
0

Totalt investeringsbehov
1 500 000
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

2.4.2. Stånga skola
Tillagningskök som är relativt trångt och där viss förvaring finns i källaren. Enligt tidigare
plan skulle en mindre tillbyggnad samt renovering av källaren genomföras, något som
nuvarande utredning visar inte behövs. Däremot behövs viss ombyggnation av förråd, ny
utrustning och inredning samt förändrade flöden för en bättre arbetsmiljö, därav minskas
totalkostnaderna.
Ventilation och elförsörjning bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
2 800 000

Förändrade kostnader
-800 000

Totalt investeringsbehov
2 000 000

2.4.3. Café Korpen
Mottagningskök med behov av visst utbyte av utrustning.
Regionstyrelseförvaltningen har inget uppdrag att driva Café Korpen och saknar därmed
inriktning på köket vilket försvårar planering och kostnadsbedömning för eventuell
ombyggnad/upprustning. En upprustning medför ökade kostnader vilket gör att ekonomin
för köket sannolikt inte går ihop.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen
och hälso-sjukvårdsförvaltningen att utreda huruvida överenskommelse ska göras mellan
hälso-sjukvårdsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen för att driva verksamheten
vidare eller om verksamheten ska avvecklas.
Enligt äskande 2019–2023
550 000

Förändrade kostnader

Totalt investeringsbehov
Beror på beslut

3. Investeringsplan

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Projekt
Wisbygymnasiet söder kök
Mottagningskök
Vänge skola kök
Lärbro skola kök
Högbyskolans kök
Endre skola kök
Fole skola kök
Havdhem skolas kök
Öja skolas kök
Stånga skolas kök
Café Korpen kök

Investeringsbudget, brutto tkr
2020 2021 2022 2023
1 500
1 200
650
2 000
500

7 600
300

2 200
3 000
2 900
1 500
2 000
550

Regionstyrelseförvaltningen kan inte klara hyreshöjningarna som blir till följd av
upprustning av köken, utan måste få höja priserna med motsvarande belopp.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Driftkonsekvensen av lokalombyggnaderna är beräknad till 10 procent av
investeringsbeloppet.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 144

Uppdrag. Kostutredning - uppdaterade
beräkningar 2019

RS 2019/561

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Rapporten godkänns.
x Investeringsplan gällande ombyggnation av kök tas i samband med investeringsbudget och ett uppdrag ges om utredning av organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Strategisk plan och budget.
x

Vid regionfullmäktige 2018-11-19, § 26 gavs regionstyrelsen tillsammans med
tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2019 med nya
uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån
inriktningen i Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245).
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019 antas.
Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt
är ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla
uppdraget samt bristande arbetsmiljö.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att investeringsplan gällande ombyggnation
av kök tas i samband med inverteringsbudget och att ett uppdrag ges om utredning
av organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Strategisk plan och budget.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-21

SON § 45

SON § 45

Strategisk plan och budget. Korttidsenheten
Korpen

SON 2019/126

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden godkänner konsekvensbeskrivningen och överlämnar ärendet till
regionstyrelsen som underlag till budgetberedningen.
• Socialnämnden begär 69,3 mnkr för år 2020 av regionfullmäktige för att bygga en
ny korttidsenhet på Korpen. För möbler och inventarier så som sängar och övrig
utrustning begärs 2 mnkr för år 2020.

Socialnämnden har i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2019 återkomma med
en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Rapporten ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende
påverkan på verksamheten.
Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i
Visby. I dagsläget består korttidsenheten av 36 platser varav de flesta är dubbelrum
med delad toalett och dusch i korridoren. De krav som ställs på kvalitet och funktion
på en korttidsenhet ska vara detsamma som i ett särskilt boende. Vistelsen på
korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med
tanke på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av
antalet korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande
korttidsvistelse) inkluderat. Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny
korttidsenhet på Korpenområdet.
Antalet äldre ökar och om investeringsmedel inte beviljas riskerar att kvaliteten
ytterligare försämras samtidigt som flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till
socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt försämras. Detta innebär att patienter blir
kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.
I konsekvensbeskrivningen och tillhörande förstudie finns bland annat redogörelse
för nuläge, behovet av kortidsplatser, beskrivning av driftkonsekvenser samt
konsekvenser om inte investeringsmedel beviljas,
Bedömning

En ny korttidsenhet innebär stor kostnadsökning men detta ska ses mot de problem
som redan finns idag och som ökar i takt med att antalet äldre ökar. Att inte bygga en
ny korttidsenhet skulle högst troligt dra med sig långt större kostnader för både
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En ny korttidsenhet
behövs, dels för att det i nuläget saknas korttidsplatser, dels för att kvalitetssäkra
verksamheten samt för att få effektiva flöden.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-21

SON § 45

För att bygga en ny korttidsenhet på Korpen begärs investeringsmedel med 69,3
mnkr 2020. För möbler och inventarier så som sängar och övrig utrustning begärs 2
mnkr.
Socialnämnden föreslås godkänna konsekvensbeskrivningen samt begära medel för
nybyggnad och utrustning.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutet
förtydligas med en beslutspunkt gällande det belopp som begärs från
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Konsekvensbeskrivning ny korttidsenhet Korpen 12 mars 2019
(SON 2019/126).
Förstudierapport korttids Korpen 2018, daterat 2018-09-14.
Nytt Korttids Korpen hyresberäkning, daterat 2018-09-17.
Skickas till
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
Therese Thomsson, myndighetschef
Marit Lindgren, avdelningschef särskilt boende
ekonomiostyrning@gotland.se
Registrator RS – ärendenummer RS 2019/7
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2019/126
12 mars 2019

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Konsekvensbeskrivning ny korttidsenhet Korpen
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner konsekvensbeskrivningen och överlämnar ärendet till
regionstyrelsen som underlag till budgetberedningen.

Sammanfattning

Socialnämnden har i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2019 återkomma med
en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Rapporten ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende
påverkan på verksamheten.
Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i
Visby. I dagsläget består korttidsenheten av 36 platser varav de flesta är dubbelrum
med delad toalett och dusch i korridoren. De krav som ställs på kvalitet och funktion
på en korttidsenhet ska vara detsamma som i ett särskilt boende. Vistelsen på
korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med
tanke på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av
antalet korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande
korttidsvistelse) inkluderat. Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny
korttidsenhet på Korpenområdet.
Antalet äldre ökar och om investeringsmedel inte beviljas riskerar att kvaliteten
ytterligare försämras samtidigt som flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till
socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt försämras. Detta innebär att patienter blir
kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.

Nuläge

Korttidsenheten bedrivs i egna lokaler på Korpenområdet i Visby och i dagsläget är
det 36 korttidsplatser varav de flesta är förlagda som dubbelrum. Standarden med
dubbelrum och med del i toalett och dusch i korridoren uppfyller inte kraven och det
finns risk för viten vid inspektion från inspektionen för vård och omsorg, IVO och
arbetsmiljöverket.
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Region Gotland
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/126

För närvarande lånas närliggande lokaler av hälso- och sjukvården vilket ger upp till
åtta extra platser. Detta har möjliggjort dels fler platser, dels utglesning av
dubbelrummen för att få fler enkelrum och möjlighet till bättre kvalitet och
arbetsmiljö. Dessa extraplatser försvinner i juni och nu arbetas febrilt med att hitta
ersättningsplatser. Då brukare ofta är svårt sjuka är behovet av enkelrum stort.

Behov av korttidsplatser

Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning då brukarens vistelse på
korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med
tanke på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av
antalet korttidsplatser ligger runt 40 platser i enkelrum. Då är växelvårdsplatser
(återkommande korttidsvistelse) inkluderat. hemmet.
Behovet av korttidsplatser över tid beror på flera olika faktorer som till exempel
demografi, tillgängliga bostäder, förebyggande insatser, ökat behov av växelvård (fler
vårdar sina anhöriga hemma och behöver avlastning) och antalet platser på särskilt
boende. Behovet framåt beror också på utveckling av arbetet med god och nära vård
i ordinärt boende.
Korttidsboendet har en central roll när det gäller flödet av hemgångsklara patienter
från hälso- och sjukvården vidare till särskilt boende eller hem till ordinärt boende.
Ett väl fungerade korttidsboende krävs för att det inte ska bli stopp i processen så att
patienter blir kvar på sjukhuset. Den nya lagen om samverkan från sluten hälso- och
sjukvård (tidigare betalningsansvarslagen) innebär högt tryck på verksamheten och
kan innebära ökade kostnader. Det finns en gemensam överenskommelse mellan
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden om samordning av trygg och
effektiv utskrivning.
I dagsläget är det brist på platser i särskilt boende, i januari finns 43 ej verkställda
beslut. Av dessa så är det flera brukare kvar på korttidsenheten i väntan på boende.
Antalet hemgångsklara patienter som finns kvar i slutenvården har ökat. Detta
innebär att patienter blir kvar på vårdplatser på sjukhuset i brist på korttidsplatser.
I en ny korttidsenhet med enkelrum behöver inte hänsyn tas till könstillhörighet eller
diagnoser då enkelrum möjliggör ett mottagande på ett helt annat sätt än i nuvarande
korttidsenhet med dubbelrum.

Förstudie korttidsenhet - om- och tillbyggnad eller nybyggnad

För att lösa nuvarande problem med korttidsenheten samt ha handlingsberedskap
framåt har en förstudie på om- och tillbyggnad av lokal gjorts. Det finns två
alternativ, om- och tillbyggnad av nuvarande lokaler för korttidsenheten på Korpen i
Visby eller nybyggnad på grönytan intill nuvarande lokal.
1. Investeringen för om- och tillbyggnad är beräknad till 64,8 mnkr med en
årshyra på 5,1 mnkr. Antal kvadratmeter 3 545. (1 439 kr/kvm). Bedömt
investeringsbelopp kan bli högre med tanke på att det är en äldre lokal.
2. Investeringen för nybyggnation är beräknad till 69,3 mnkr med en årshyra på
4,8 mnkr. Antal kvadratmeter 3 300. (1 454 kr/kvm)
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/126

Fördelen med nybyggnad är att funktionsprogrammet kan följas och lokalen blir helt
ändamålsenlig vilket borgar för bättre kvalitet för brukarna och bättre arbetsmiljö.
Lokalen blir också mer yteffektiv vilket ger en lägre hyreskostnad. Att bygga om en
äldre lokal medför ofta extra kostnader i form av oväntade problem varför bedömt
investeringsbelopp och därmed hyran kan bli högre. Med tanke på efterfrågan på
lokaler på Korpenområden torde nuvarande lokal kunna användas till annan
verksamhet inom regionen.
En nybyggnation skulle innebära en större flexibilitet för verksamheten vilket
möjliggör enklare omställningar från exempelvis korttidsplatser till fasta
boendeplatser om behovet skulle förändras över tid. En nybyggnation med mindre
enheter möjliggör specialisering rörande av olika behov. Exempelvis personer med
kognitiv svikt eller växelvårdsplatser. Inom nybyggnationen kommer det även
utformas två platser med senaste tillgänglig teknik för att ge brukaren möjlighet att
bekanta sig med välfärdsteknik som kan ge trygghet inför hemgång.
Utifrån ovanstående förordas en nybyggnad.

Driftkonsekvenser

Lokalkostnaden ökar då lokalytan blir större och priset per kvadratmeter ökar.
Investeringen ger ökade driftkostnader med drygt 3,6 mnkr vilket beräknas rymmas
inom befintlig budget. Utgångspunkten är att bemanningen blir den samma som idag.
Lokalyta idag 1314,8+266,3=1581,1 kvm; 1066314 + 329170= 1 395 484 kr/år 2019
(883 kr/kvm).
Lokalyta ombyggnad 3 545 kvm; 5 101 255 kr/år (1 439 kr/kvm)
Lokalyta nybyggnad 3 300 kvm; 4 798 200 kr/år (1 454 kr/kvm)
Den stora utökningen av lokalytan beror på att den nuvarande korttidsenheten till
största del består av dubbelrum med delad dusch och toalett i korridorerna. Med
enkelrum som har egen dusch och toalett blir lokalytan betydligt större.

Konsekvenser om investeringsmedel inte beviljas

Ökat antal sjuka äldre kräver ett effektivt arbetssätt och flöde mellan
socialförvaltningen och hälso- och sjukvården. Med en otillgänglig korttidsenhet
försvåras flödet avsevärt och innebär att patienter blir kvar på lasarettet längre än
nödvändigt. Detta innebär i sin tur problem med flödena inom hälso- och
sjukvården.
Om det sker en inspektion av dagens korttidsenhet från inspektionen för vård och
omsorg, IVO och/eller arbetsmiljöverket riskerar verksamheten viten och
förelägganden. Då måste med stor sannolikhet antalet platser inom befintlig
korttidsverksamhet minskas då nuvarande korttidsplatser består av dubbelrum.
Sannolikt behöver antalet platser minskas till 32 stycken utifrån de krav som finns på
vårdhygien samt att nuvarande utformning med dubbelrum gör det svårt vad gäller
matchning av exempelvis könstillhörighet och diagnos. Minskning av antalet platser
skulle ge stora problem och bland annat innebära att betydligt fler hemgångsklara
patienter blir kvar på sjukhuset.
Vid minskning av antalet platser måste nya platser tillskapas någon annanstans. Det
finns dock inga lämpliga lokaler att tillgå.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/126

Om det funnits lokaler och en ny verksamhet byggs upp blir det väldigt höga
kostnader då det blir en isolerad enhet med hög bemanning. Det är inte heller
hållbart i ett längre perspektiv att ha verksamheten utspridd, varken för kompetens
eller bemanning.
Att vara kvar i de nuvarande lokalerna innebär, förutom ovanstående problem, att
socialförvaltningen inte ges möjlighet att utveckla verksamheten enlig de krav som
ställs på kvalitet och funktion vilket ska vara det samma i ett särskilt boende.
För att bygga en ny korttidsenhet på Korpen begärs investeringsmedel med
69,3 mnkr 2020. För möbler och inventarier så som sängar och övrig
utrustning begärs 2 mnkr.

Bedömning

En ny korttidsenhet innebär stor kostnadsökning men detta ska ses mot de problem
som redan idag finns och som ökar i takt med att antalet äldre ökar. Att inte bygga en
ny korttidsenhet skulle högst troligt dra med sig lång större kostnader för både
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En ny korttidsenhet
behövs, dels för att det idag saknas korttidsplatser, dels för att kvalitetssäkra
verksamheten och få effektiva flöden.
Socialnämnden föreslås godkänna konsekvensbeskrivningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Konsekvensbeskrivning ny korttidsenhet Korpen
daterad 2019-03-12.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
Therese Thomsson, myndighetschef
Marit Lindgren, avdelningschef särskilt boende
ekonomiostyrning@gotland.se
Registrator RS – ärendenummer RS 2019/7
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Uppskattad hyreskostnad

Teknikförvaltningen

Kompletterande handling till förstudierapport

Fastighetsavdelningen

Korttidsenheten
Korpen 5, hus 01
Nedan hyresberäkning är baserad på framtagen förstudierapport.
Alternativet Nybyggnation
Investering

69 300 000

Kapitalkostnad

ca 3,1 miljoner kronor

Årshyra

ca 4,8 miljoner kronor

Kvadratmeter

ca 1 450 kronor / år

Alternativet ombyggnation
Investering

64 815 000

Kapitalkostnad

ca 2,9 miljoner kronor

Årshyra

ca 5,1 miljoner kronor

Kvadratmeter

ca 1 310 kronor / år

Teknikförvaltningen

Uppskattad hyreskostnad
Kompletterande handling till förstudierapport

Fastighetsavdelningen

Korttidsenheten
Korpen 5, hus 01
Nedan hyresberäkning är baserad på framtagen förstudierapport.
Alternativet Nybyggnation
Investering

69 300 000

Kapitalkostnad

ca 3,1 miljoner kronor

Årshyra

ca 4,8 miljoner kronor

Kvadratmeter

ca 1 450 kronor / år

Alternativet ombyggnation
Investering

64 815 000

Kapitalkostnad

ca 2,9 miljoner kronor

Årshyra

ca 5,1 miljoner kronor

Kvadratmeter

ca 1 310 kronor / år

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 147

Uppdrag. Redovisning, konsekvensbeskrivning Korttidsenhet Korpen

RS 2019/556

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Informationen godkänns.

Socialnämnden har i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2019 återkomma med
en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Rapporten ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende
påverkan på verksamheten.
Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i
Visby. I dagsläget består korttidsenheten av 36 platser varav de flesta är dubbelrum
med delad toalett och dusch i korridoren. De krav som ställs på kvalitet och funktion
på en korttidsenhet ska vara detsamma som i ett särskilt boende. Vistelsen på korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med tanke
på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av antalet
korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande korttidsvistelse) inkluderat. Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny korttidsenhet
på Korpenområdet.
Antalet äldre ökar och om investeringsmedel inte beviljas riskerar att kvaliteten
ytterligare försämras samtidigt som flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till
socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt försämras. Detta innebär att patienter blir
kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.
I konsekvensbeskrivningen och tillhörande förstudie finns bland annat redogörelse
för nuläge, behovet av kortidsplatser, beskrivning av driftkonsekvenser samt
konsekvens om inte investeringsmedel beviljas.
En ny korttidsenhet innebär stor kostnadsökning men detta ska ses mot de problem
som redan finns idag och som ökar i takt med att antalet äldre ökar. Att inte bygga en
ny korttidsenhet skulle högst troligt dra med sig långt större kostnader för både
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En ny korttidsenhet
behövs, dels för att det i nuläget saknas korttidsplatser, dels för att kvalitetssäkra
verksamheten samt för att få effektiva flöden.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 147 forts
RS 2019/556

För att bygga en ny korttidsenhet på Korpen begärs investeringsmedel med
69,3 mnkr 2020. För möbler och inventarier så som sängar och övrig utrustning
begärs 2 mnkr.
Socialnämnden föreslås godkänna konsekvensbeskrivningen samt begära medel för
nybyggnad och utrustning.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-03-21, § 45
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/549
24 april 2019

Kristoffer Strehlenert

Regionstyrelsen

Gruppbostäder och SÄBO i egen regi
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen som svar på uppdraget.

Sammanfattning

I strategisk plan och budget 2019-2021 ges regionstyrelsen uppdraget att, i samarbete
med berörda nämnder, till budgetberedningen i regionstyrelsens arbetsutskott 2019
återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och SÄBO ska byggas i
egen regi eller upphandlas och förhyras.
Det finns en generell kunskap i SKL, kommuner och regioner som påvisar att det är
billigare att äga lokaler för egen verksamhet om det är för en ”längre tid”. Med
”längre tid” avses oftast 10 år eller mer. Då gruppbostäder och SÄBO normalt sett
har en avsevärt mycket längre verksamhetsplanering än så förordas alltså eget ägande.
Detta styrs också av de i regionfullmäktige 2019-03-25 antagna riktlinjerna för
”Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter” som arbetats fram tillsammans med
främst teknikförvaltningen under 2018. I dessa riktlinjer fastställs att Region Gotland
i första hand ska äga byggnader för egen verksamhet och att exempel på det bl.a. är
äldreboenden.
Då detta svarar på uppdraget har alltså inte något ytterligare underlag utöver detta
tagits fram.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den generella kunskapen samt de
framtagna riktlinjerna, och de dialoger som skett under framtagandet av dessa, svarar
på uppdraget och att det därmed kan ses som utfört.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Fastighetsförvaltning, bebyggda
fastigheter

1. Inledning och syfte
Syftet för den regionala fastighetsförvaltningen är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
för de primära verksamheterna, såsom exempelvis skola, barn- och äldreomsorg samt
sjukvård.
Fastighetsförvaltningen ska också genomföras så att byggnadsbeståndets realvärde
säkerställs.
Detta ska uppnås genom att


Förvalta Region Gotlands innehav av lokaler och verka för att dessa skall vara
ändamålsenliga, kostnadseffektiva och med en god inomhusmiljö.



Medverka i en aktiv strategisk planering för lokalförsörjning vilket innebär
utveckling, försäljning eller förvärv av fastigheter utifrån ett långsiktigt lokal- och
investeringsbehov.



Verka för att Region Gotlands ambitioner kring hållbarhet ur ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv kan uppfyllas.



Förvalta och utveckla regionens fastighetsinnehav på ett professionellt sätt.

2. Tillämpning
Region Gotland ska över tid tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler utan att göra avkall på god kvalitet.
2.1 Ägande av fastigheter

Region Gotland ska i första hand äga byggnader som regionen nyttjar för egen verksamhet.
Exempel på detta är utbildningslokaler, äldreboenden, vårdcentraler, sjukhus,
fritidsanläggningar, kontorslokaler och tekniska lokaler som exempelvis vatten- och
avloppsreningsverk. Vidare kan även strategiska byggnader ägas även om de inte inrymmer
egen verksamhet. Vilka dessa är ska framgå av Region Gotlands Fastighetsstrategi. Ett
exempel kan vara kulturellt värdefulla byggnader.
2.2 Fastighetsinvesteringar

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Region Gotlands fastighetsinvesteringar ska prioriteras utifrån verksamheternas behov.
Varje enskilt beslut om investeringsobjekt ska tas på beslutsunderlag som visar att den
aktuella verksamheten har ett långsiktigt behov av lokalen i fråga, att andra alternativ kan
uteslutas och att beslutet bidrar till koncernnytta. Verksamheterna ska också klara av att
bära de ökade framtida drift- och underhållskostnaderna för lokalen, samt
kapitalkostnaderna som alla utgör delar av internhyran.
2.3 Nyttjande av egna lokaler

Region Gotland ska vid nyttjande av egna lokaler reglera kostnaderna enligt separat
regelverk för internhyra. Dessa kostnader styrs mot respektive förvaltning genom
lokalavtal.
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2.4 Uthyrning av regionens lokaler

Vid uthyrning av lokaler till andra aktörer utanför Region Gotland, ska marknadsmässiga
villkor gälla vid tecknande av hyresavtal. För bostadsuthyrning ska bruksvärdesprincipen
eftersträvas.
2.5 Förhyrning av lokaler

Förhyrning av lokaler kan ske vid tillfälliga behov eller där förhyrning är mest ekonomiskt
fördelaktigt eller leder till en, totalt sett, ökad koncernnytta. Dessa beslut måste bygga på
noggranna underlag, analyser och jämförelser där alla alternativt tydligt ställts mot varandra.
2.6 Förändring av lokalbehov

Nya eller utökade verksamhetsytor ska, så långt det bedöms verksamhetsmässigt och
ekonomiskt fördelaktigt, inrymmas i befintligt lokalbestånd, som vid behov byggs om eller
till.
Förvaltningarna har rätt att återlämna lokaler i enlighet med gällande regelverk för
internhyra. I detta ingår att en verksamhet endast kan återlämna del av lokal under
förutsättning att den är möjlig att användas av annan verksamhet eller att det på annat sätt
bedöms medföra en större koncernnytta.
När externhyresavtal finns tecknat för eget verksamhetsbehov gäller dess avtalsvillkor även
för det interna lokalavtalet. Externt hyrda lokaler kan endast sägas upp av verksamheter
enligt gällande externhyresavtal, även om lokalavtal är upprättat. Undantag gäller om behov
finns inom annan förvaltning och avtalet i och med det kan överlåtas.
2.7 Regelverk vid tvingande flytt

För ett optimalt och effektivt lokalutnyttjande kan en situation uppstå där en verksamhet
tvingas flytta till andra lokaler. Det kan t.ex. uppkomma av följande anledningar:


Tillgodose behov för annan verksamhet.



Fastighet ska säljas.



Byggnad är uttjänt och ska rivas.



Lokalerna har sådana brister att verksamheten inte kan bedrivas vidare (t.ex.
undermålig ventilation som inte enkelt kan åtgärdas).

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Förutom ett effektivt lokalutnyttjande ska även hänsyn tas till konsekvenser för såväl den
avflyttande som den inflyttande verksamheten, samt till koncernnyttan ur såväl
verksamhetssynpunkt som ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv. Samråd ska ske med
hyresgästen så snart likvärdiga lokaler finns tillgängliga.
2.8 Miljö och hållbarhet

I samband med nybyggnation, ombyggnation eller underhåll ska målet vara lokaler som är
energi- och resurssnåla samt med låg livscykelkostnad. I alla regionens lokaler ska ett
effektivt energiutnyttjande och miljöförbättrande åtgärder eftersträvas. Region Gotlands
Miljöprogram ska vara styrande.
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2.9 Inomhusmiljö

Regionens lokaler ska erbjuda en god inomhusmiljö som uppfyller normer enligt lagstiftade
krav och regelverk. Detta innebär bland annat att de som vistas i regionens lokaler inte ska
riskera att drabbas av ohälsa eller allergiska symptom på grund av lokalerna.
Rutiner ska finnas som säkerställer att de som använder lokalerna har kunskap om
ventilationens betydelse.
Rutiner ska finnas för regelbunden kontroll enligt lagstiftade krav och regelverk. Detta
gällande bland annat ventilation och brand.
2.10 Underhåll

Regionens fastigheter ska förvaltas och underhållas så att fastigheternas värde och
brukbarhet upprätthålls på lång sikt.
Underhållsplanen ska varje år, i dialog med förvaltningarna, revideras av ansvarig funktion
inom Teknikförvaltningen. Detta för att säkerställa samordningen mellan underhållsbehov
och verksamheternas anpassningsbehov. Vid upprättande av Underhållsplanen ska denna
även stämmas av mot Fastighetsstrategin.

3. Försäkringar
Regionens säkerhetschef och försäkringsmäklare ska vara rådgivande för att finna lämpliga
försäkringsnivåer på fastigheterna.
4. Nyckeltal
För att säkerställa att Region Gotland bedriver en effektiv fastighetsförvaltning ska
särskilda nyckeltal tas fram regelbundet.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

5. Kundrelationer
Region Gotland ska aktivt arbeta för goda relationer mellan hyresvärd och hyresgäst, såväl
interna som externa. Detta bör inkludera regelbundna avstämningar och utvärderingar.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 148

Uppdrag. Gruppbostäder och SÄBO i egen
regi

RS 2019/549

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2021 ges regionstyrelsen uppdraget att, i samarbete
med berörda nämnder, till budgetberedningen i regionstyrelsens arbetsutskott 2019
återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och SÄBO ska byggas i
egen regi eller upphandlas och förhyras.
Det finns en generell kunskap i SKL, kommuner och regioner som påvisar att det är
billigare att äga lokaler för egen verksamhet om det är för en ”längre tid”. Med
”längre tid” avses oftast 10 år eller mer. Då gruppbostäder och SÄBO normalt sett
har en avsevärt mycket längre verksamhetsplanering än så förordas alltså eget ägande.
Detta styrs också av de i regionfullmäktige 2019-03-25 antagna riktlinjerna för
”Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter” som arbetats fram tillsammans med
främst teknikförvaltningen under 2018. I dessa riktlinjer fastställs att Region Gotland
i första hand ska äga byggnader för egen verksamhet och att exempel på det bl.a. är
äldreboenden.
Då detta svarar på uppdraget har alltså inte något ytterligare underlag utöver detta
tagits fram.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den generella kunskapen samt de
framtagna riktlinjerna, och de dialoger som skett under framtagandet av dessa, svarar
på uppdraget och att det därmed kan ses som utfört.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 40

HSN § 40

Förslag till återinförande av
efterhandskompensation för LOV primärvård
- inför budgetberedningen

HSN 2019/197
HSN-AU § 45

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till modell för efterhandskompensation till privata vårdgivare inom vårdval
primärvård och skicka det vidare till regionstyrelsen enligt uppdrag.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att punkt 9 under förslag i tjänsteskrivelsen
lyfts till att bli en grundförutsättning för modellen.
Reservation
Filip Reinhag (S), Lennart Petersson (S), Greger Eneqvist (S), Brittis Benzler (V),
Anita Jonsson (MP), Maria Alstäde (S) reserverar sig mot beslutet att införa
efterhandskompensation. Mot bakgrund av hälso- och sjukvårdsnämndens
ekonomiska situation med prognostiserat underskott på 30 miljoner innebär
beslutet att underskottet riskerar att öka varför beslutet är ekonomiskt oansvarigt.
Det saknas lagkrav för att region Gotland ska införa efterhandskompensationen.
Därutöver anser vi att underlaget inte i tillräcklig utsträckning skapar tydlighet för
hur ersättningen ska beräknas. Sistahandsansvaret, ö-läget och icke
konkurrensneutrala poster innebär en omöjlighet att nå konkurrensneutralitet
varför det inte föreligger skäl för införande av efterhandskompensation.

Paragrafen justeras omedelbart.

I samband med Strategisk plan och budget 2020-2022 och inför budgetberedningen
har hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag att redovisa: ”Hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar
för verksamheten oavsett driftsform.”
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har enligt uppdraget tagit fram ett förslag på
modell för att återinföra efterhandskompensationen. Modellen beskrivs närmare i
tjänsteskrivelsen.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en fullständig
konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler. För många
olikheter finns utifrån flera aspekter. En grundläggande skillnad är sistahandsansvaret
1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 40

som vårdcentralerna i egenregin har. På grund av detta är förvaltningens bedömning
att det inte finns skäl att införa en ersättningsmodell för efterhandskompensation. Ett
införande av en modell för efterhandskompensation riskerar att hälso- och
sjukvården behöver göra ytterligare prioriteringar inom andra patientgrupper för att
finansiera modellen.
Förvaltningens bedömning är att om en sådan modell ändå ska införas, föreslår
förvaltningen sin framarbetade modell som i viss mån tar hänsyn till icke
konkurrensneutrala kostnadsposter.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt
yrkar att punkt 9 under förslag i tjänsteskrivelsen lyfts till att bli en
grundförutsättning för modellen.

Filip Reinhag (S) yrkar instämmande av Brittis Benzler (V) och Anita Jonsson (MP) i
första hand avslag till förslag till beslut och i andra hand att underlaget ska
kompletteras med förtydligande av vad sistahandsansvaret och icke
konkurrensneutrala poster i punkten 2 innebär.

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer Filip Reinhags (S) avslagsyrkande mot sitt eget
yrkande och finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Mats-Ola Rödén (L) yrkande.
Nej-röst för Filip Reinhags (S) yrkande.
Voteringens utfall:
7 ja-röster: Bibbi Olsson (C), Anna Andersson (C), Rebeca Gajardo Angel (C),
Gunnar Solin (M), Madelene Gadd Wäss (M), Mats-Ola Rödén (L),
Eva Pettersson (-).
6 nej-röster: Filip Reinhag (S), Lennart Petersson (S), Greger Eneqvist (S), Brittis
Benzler (V), Anita Jonsson (MP), Maria Alstäde (S).
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt MatsOla Rödén (L) yrkande.

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer Filip Reinhags (S) andrahandsyrkande mot avslag
och finner att nämnden beslutar att avslå Filip Reinhags (S) yrkande.
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HSN § 40

Bakgrund HSN-AU § 45
Diskussion och resonemang kring regionstyrelsens uppdrag inför
budgetberedningen. Till nämndens sammanträde arbetar förvaltningen fram ett
underlag med princip för modell för att införa efterhandskompensation samt ett
kompletterande faktaunderlag som ger en bild av den information och kunskap som
legat till grund för förslaget. Vårdcentral med listningstak ska undantas
kompensationen. Det ska även framgå vilka konsekvenser det medför att
primärvården i egenregi alltid har sistahandsansvaret och var det innebär
resursmässigt. Att följa krav- och kvalitetsboken ska vara en förutsättning för att få
del av efterhandskompensationen.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2019
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/197
17 april 2019

Rolf Forsman
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till återinförande av efterhandskompensation för LOV
primärvård - inför budgetberedningen
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till modell för efterhandskompensation till privata vårdgivare inom vårdval
primärvård och skicka det vidare till Regionstyrelsen enligt uppdrag.

Ärendebeskrivning

I samband med Strategisk plan och budget 2020-2022 och inför budgetberedningen
har hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag att redovisa: ” Hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att
återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge
lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.”
Bakgrund

Av Krav- och kvalitetsboken för vårdval primärvård som fastställts av hälso- och
sjukvårdsnämnden framgår att uppdrag och ersättning ska vara lika för alla
vårdenheter oavsett driftsform och att alla vårdenheter ska, oavsett regi, efter
genomgången godkännandeprocess behandlas lika. Fullständig likhet är dock inte
möjlig att uppnå. Verksamheter i offentlig regi och i privat regi har olika
organisationer, olika lagstiftning, olika styrsystem och i viss mån även olika uppdrag
att förhålla sig till. Utöver detta har verksamheten i offentlig regi ett sistahandsansvar
att erbjuda invånarna vård. Detta tar sig bland annat uttryck i att egenregin i
praktiken inte kan välja att avbryta uppdraget utan förutsätts lösa uppgiften även om
detta innebär mycket höga kostnader för personal från bemanningsföretag. Andra
områden där skillnader i villkor föreligger är exempelvis möjligheten att välja
ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar för t ex laboratorietjänster, lokaler osv.
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Tjänsteskrivelse
HSN 2019/197

Förhållanden av ovanstående art är en av förklaringarna till att egenregins
vårdcentraler inte uppnår ekonomiskt positivt resultat.
Till primärvården i egenregins fördel finns att verksamheten har fördel av inte betala
för vissa centrala funktioner inom organisationen som exempelvis administrativa
resurser, ekonomstöd, journalsystem mm. För detta kompenseras de privata
vårdcentralerna med 109 kronor per listad person.
Efter att de privata primärvårdsaktörerna vid upprepade tillfällen begärt att bli
kompenserade för egenregins underskott beslutades den 17 december 2013 (HSN §
432) om regler för efterhandskompensation. Utbetalning av efterhandskompensation
skedde 2016 och 2017 baserat på årsbokslut 2013 och 2014.
Efterhandskompensation utbetalades till vårdcentralen Avonova med full
kompensation medan det till vårdcentralen Visborg gjordes en reducering av
kompensationen då denna vårdcentral genom beslutet om listningstak inte arbetar
utifrån lika villkor som övriga vårdcentraler. Enligt överenskommelse skulle ingen
kompensation utgå till vårdcentralen Visborg vidare efter dessa två år så länge som
beslutet om listningstak gällde.
Kostnaderna för hälso-och sjukvårdsnämnden för efterhandskompensationen var
2016; 2,2 miljoner baserat på egenregins underskott på 11,1 miljoner och 2017; 2,8
miljoner baserat på egenregins underskott på 13,1 miljoner. Någon bedömning av
kostnader för sistahansansvaret gjordes inte enligt den modell som hälso- och
sjukvårdsnämnden då beslutat.
I slutet av 2013 hade de privata aktörerna ca 24 procent av listningspoängen och i
mars 2019 är det ca 31 procent av listningspoängen som tillhör de privata
vårdcentralerna.
Mot bakgrund av beslut i Förvaltningsrätten i Härnösand hösten 2017 där det
klargjordes att egenregin inte kunde betraktas som en leverantör beslutade hälso- och
sjukvårdsnämnden i februari 2018 (HSN § 497) att upphäva hälso- och
sjukvårdsnämndens beslut från december 2013 (HSN § 432). Någon utbetalning har
därför inte gjorts till Unicare under 2018 som skulle baserats på årsbokslut 2015.
En rundfråga till övriga 20 regioner visar att beslut om efterhandskompensation finns
i Region Värmland. I Region Norrbotten utreds om en engångskompensation skall
lämnas för 2018 men beslut är ännu inte fattat.
LOV-system förekommer inom Region Gotland även inom socialtjänsten i form av
privata hemtjänstföretag. Inom denna verksamhet förekommer inte
efterhandskompensation.
De ekonomiska villkoren inom grund- och gymnasieskola styrs av lag och förordning
som är tvingande för primärkommunerna och som innehåller regler om
konkurrensneutralitet.
Förslag

Förslaget till modell för efterhandskompensation har sin grund i att vårdcentraler i
egenregi, efter korrigering av icke konkurrensneutrala poster, uppvisar ett negativt
resultat.
Den modell som hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår för
efterhandskompensation i det fall det beslutas att en sådan modell ska införas är
följande:
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Vid ett negativt ekonomiskt resultat har primärvården i egenregin tre år på sig
att återställa det negativa resultatet innan någon ersättning utgår.
Vid fastställandet av det eventuella negativa ekonomiska resultat som skall
läggas till grund för efterhandskompensation ska hänsyn tas till kostnader till
följd av egenregins sistahandsansvar och andra icke konkurrensneutrala
poster.
Om ett eventuellt negativt resultat ej återställts inom tre år utgår
kompensation till privata primärvårdsaktörer inom vårdvalet i förhållande till
listningspoäng.
Överskott inom egenregins primärvård används för att balansera eventuellt
tidigare underskott.
Kompensationen utgår enligt det förhållande i listningspoäng som var
rådande det bokslut som kompensationen avser.
Modellen gäller endast då inga andra beslut tagits gällande särskilda villkor för
en vårdcentral som utgör avsteg från generella villkor såsom listningstak.
Ersättningen begränsas alternativt utbetalas inte för en vårdcentral som inte
uppnår tillgänglighetsmålen eller som inte uppfyllt åtagandet enligt Krav- och
kvalitetsboken avseende öppettider eller bemanning. Detta gäller om inte
särskild överenskommelse gjorts.
Ersättning till vårdcentral i privat regi kan endast utgå om vårdcentralen
bedriver primärvård vid tidpunkten då ersättning skall utgå enligt modellen.
Förvaltningen får i uppdrag att efter varje års årsbokslut återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med beräkning och bedömning av primärvårdens
resultat inom LOV efter korrigering för icke konkurrensneutrala poster.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en fullständig
konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler. För många
olikheter finns utifrån flera aspekter. En grundläggande skillnad är sistahandsansvaret
som vårdcentralerna i egenregin har. På grund av detta är förvaltningens bedömning
att det inte finns skäl att införa en ersättningsmodell för efterhandskompensation. Ett
införande av en modell för efterhandskompensation riskerar att hälso- och
sjukvården behöver göra ytterligare prioriteringar inom andra patientgrupper för att
finansiera modellen.
Förvaltningens bedömning är att om en sådan modell ändå ska införas, föreslår
förvaltningen ovanstående modell som i viss mån tar hänsyn till icke
konkurrensneutrala kostnadsposter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 149

Uppdrag. Redovisning, förslag för att
återinföra efterhandskompensation för
privat drivna vårdcentraler

RS 2019/555

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I samband med Strategisk plan och budget 2020-2022 och inför budgetberedningen
har hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag att redovisa: ”Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för
verksamheten oavsett driftsform.”
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har enligt uppdraget tagit fram ett förslag på
modell för att återinföra efterhandskompensationen.
Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en fullständig konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler. För många olikheter
finns utifrån flera aspekter. En grundläggande skillnad är sistahandsansvaret som
vårdcentralerna i egenregin har. På grund av detta är förvaltningens bedömning att
det inte finns skäl att införa en ersättningsmodell för efterhandskompensation. Ett
införande av en modell för efterhandskompensation riskerar att hälso- och sjukvården behöver göra ytterligare prioriteringar inom andra patientgrupper för att
finansiera modellen.
Förvaltningens bedömning är att om en sådan modell ändå ska införas, föreslår
förvaltningen sin framarbetade modell som i viss mån tar hänsyn till icke
konkurrensneutrala kostnadsposter.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare information i ärendet till regionstyrelsens
sammanträde. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 40
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 39

HSN § 39

Statusrapport om- och tillbyggnation
akutmottagningen - inför
budgetberedningen

HSN 2018/163
HSN-AU § 44

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lämnar den vidare till
regionstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 201 (2017-11-20) ska hälso- och
sjukvårdsnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år
som ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och
uppdatering av investeringsbudgeten.
Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. Nybergs
entreprenad AB har upphandlats i en totalentreprenad med utökad samverkan och en
fördjupad förstudie kommer att genomföras under våren.
Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade
förstudien är genomförd.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att om- och tillbyggnationen av
akutmottagningen har en väl fungerande organisation med ett väl utvecklat samarbete
mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta
säkerställer en väl fungerande process gällande detta stora och för såväl patienter som
medarbetare viktiga projekt.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 44
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lämnar den vidare till
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019
Regionfullmäktiges protokoll § 201
Skickas till
Regionstyrelsen
Anders Flodman TKF
Kajsa Holmström, lokalstrateg
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Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Statusrapport ombyggnation akutmottagningen
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lämnar den vidare till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 201 (2017-11-20) ska hälso- och
sjukvårdsnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år
som ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och
uppdatering av investeringsbudgeten.
Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. Nybergs
entreprenad AB har upphandlats i en totalentreprenad med utökad samverkan och en
fördjupad förstudie kommer att genomföras under våren.
Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade
förstudien är genomförd.
Ärendebeskrivning

Enligt regionfullmäktige beslut RF § 201 ska hälso- och sjukvårdsnämnden löpande,
vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Visby
lasarett pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten.
Det initiala beslutet var att projektet omfattar om- och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3 samt tillbyggnad i plan 2, 4-6.
Enligt beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2019 förändras avgränsningen
av projektet till att endast omfatta om och tillbyggnad av akutmottagningen plan tre.
Se vidare nedan under rubriken statusrapport.
Statusrapport
Beställare av projektet om- och tillbyggnation av akutmottagningen är hälso- och
sjukvårdsnämnden och ägare är tekniska nämnden. Projektägare är Patric Ramberg,
teknisk direktör. Projektledare är Anders Flodman teknikförvaltningen och
programansvarig projektledare är Kajsa Holmström hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
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I projektorganisationen finns en styrgrupp bestående av medlemmar från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och från teknikförvaltningen samt en politisk referensgrupp
med representanter från hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden. Det
finns också en projektgrupp kopplad till projektet med medlemmar från båda
förvaltningarna samt en facklig referensgrupp.
För att få en ökad kunskap om vad patienter och brukare tycker kring
ombyggnationen ska också olika typer av referensgrupper med dessa grupper bildas.
Projektdirektivet är framtaget och beslutat av styrgruppen i mars 2018.
För att genomföra projektet har det beslutats att upphandla en totalentreprenad med
utökad samverkan. Detta innebär att beställaren i ett tidigt skede kontrakterar
entreprenören för att tillsammans projektera och genomföra bygget. Denna typ av
entreprenad har visat sig framgångsrik vid särskilt komplicerade projekt vilket denna
om- och tillbyggnad anses vara.
Nybergs entreprenad AB har i januari 2019 upphandlats som totalentreprenör.
Under 2019 kommer en fördjupad förstudie och projektering att genomföras. Dessa
ska baseras på det behov och de flöden som tagits fram i behovsanalys 2015-01 samt
det material som finns i förenklad förstudie 2015-12.
I styrgruppen är en justerad behovsanalys med flöden och samband 2019 antagen
och den är samverkad i HSF.
Projektet bygger på forskning kring vårdmiljöer och ska genomföras med PTS,
program för teknisk standard som systemstöd.
Följande områden ska vara inkluderade i den fördjupade förstudien:












Lösningar/förslag/omfattning för att tillgodose behovet på lokalerna utifrån
tidigare beskrivning och med beaktande av vad som är möjligt utifrån
tilldelad ram för projektet.
Ta fram detaljerad projektbudget/riktkostnad samt driftkostnadsanalys.
Stödja effektiva patient- och arbetsflöden.
Särskilt se på lösningar som stöder patientsäkerheten och säkerhet för
personal och anhöriga.
Utgå från evidensbaserad design och läkande vårdmiljö
Inkludera fysisk tillgänglighet
Ta hänsyn till och stödja service och logistikbehov samt flöden
Se på genomförbarhet
Utgå från kostnadseffektiv ombyggnation, etappindelning och
etableringsområden samt påverkan på parkering.
Se på vilka konsekvenser tillbyggnaden får för grannverksamheter gällande
dagsljus.
Se på vilka konsekvenser tillbyggnaden får för grannverksamheter gällande
tillträde/kommunikation till de nyskapade ytorna.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beställt den fördjupade förstudien av
teknikförvaltningen och den kommer att genomföras i samverkan med upphandlad
entreprenör under våren 2019.
I nära anknytning till projektet om och tillbyggnad av akutmottagningen, som från
början också innefattar utbyggnad av plan 4-6, pågår arbete med en förstudie av
förändring av befintliga lokaler på plan 4-6. I beslutsunderlagen för Nya akuten står
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skrivet att ”för bästa kostnadseffektivitet i byggande så görs tillbyggnation i plan 2-6 i
projektet för akutmottagningen” I den förstudie som nu pågår gällande operation
och IVA på plan 5 konstateras det att de ytor på ca 200 kvadratmeter per plan som
den tidigare förstudien från 2015 föreslår för utbyggnaden plan 4-6, inte kommer att
tillgodose behovet av större operations- och intensivvårdssalar på plan 5. Därmed
medför inte tillbyggnationen någon kostnadseffektiv nytta på plan 4 och 5. Den
pågående förstudien för operation/IVA visar att det för att uppnå önskat
lokalprogram behövs ca 1000kvm ny lokalyta i plan 5.
Bedömningen är därför att det bästa i nuläget är att lyfta ur tillbyggnad av plan 4-6 ur
projektet Nya akuten och helt separera dessa projekt. Detta innebär att projektet Nya
akuten kan fortskrida enligt tidplan medan projektet för operation/IVA inväntar den
pågående förstudien och utgör ett helt eget byggnadsprojekt som ska drivas enligt
gängse rutiner med behovsanalys, flödesanalys, fördjupade förstudier osv.
HSN har därför i april beslutar ändra beställningen av om- och tillbyggnation av
akutmottagningen enligt följande:


Projektet Nya akuten begränsas till att omfatta om och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3, gatuplan, och eventuellt plan 2. Tillbyggnationen
plan 4-6 lyfts därmed ut ur projektet.



Tillbyggnationen av plan 3 ska vara placerad och konstruerad så att så att en
påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande
projekt.



Den teknik som var tänkt att placeras i plan 6 för Nya akuten ska projektet
lösa på annat sätt.

Uppdaterad investeringsbudget
Inför budgetberedningen i maj 2019 finns ingen uppdaterad bedömning av
investeringsutgiften tillgänglig. Ny bedömning av investeringsutgiften för projektet
kommer att ske efter den fördjupade förstudien vilken är planerad till våren 2019.
Nästa steg i processen där en mer tillförlitlig uppgift om investeringsutgiften är efter
projekteringen av projektet, beräknad tidpunkt för detta är januari 2020.
Driftkonsekvenser
De ekonomiska driftkonsekvenser som uppstår av om- och tillbyggnation av
akutmottagningen är framförallt en högre hyra samt ökade kapitalkostnader för
investering av de inventarier som kommer att vara nödvändiga i samband med
projektets färdigställande och som hälso- och sjukvårdsnämnden begärt som
särskilda investeringsmedel i den strategiska planen. Övriga eventuella ekonomiska
driftkonsekvenser kommer utredas parallellt med projekteringen under 2019.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att om- och tillbyggnationen av
akutmottagningen har en väl fungerande organisation med ett väl utvecklat samarbete
mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta
säkerställer en väl fungerande process gällande detta stora och för såväl patienter som
medarbetare viktiga projekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019
Regionfullmäktiges protokoll § 201

3 (4)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/163

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
tf Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Anders Flodman TKF
Kajsa Holmström HSF

4 (4)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 38

HSN § 38

Projektet nya akuten - förändrad
avgränsning

HSN 2018/163
HSN-AU § 43

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förändra beställningen av om- och
tillbyggnation av akutmottagningen enligt följande:
• Projektet Nya akuten begränsas till att omfatta om och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3, gatuplan, och eventuellt plan 2. Tillbyggnationen
plan 4-6 lyfts därmed ut ur projektet.
• Tillbyggnationen av plan 3 ska vara placerad och konstruerad så att så att en
påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande projekt.
• Den teknik som var tänkt att placeras i plan 6 för Nya akuten ska projektet lösa på
annat sätt.
Paragrafen justeras omedelbart.

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns stora behov av ombyggnationer och
utökat utrymme. I Strategisk plan och budget finns tre stora projekt upptagna på
Visby lasarett. Det är om- och tillbyggnation av akutmottagningen, ombyggnation av
operationsavdelningen där det finns stora behov av att utöka utrymmet på
operationssalarna samt ombyggnation av intensivvårdsavdelningen där det också
finns behov av att utöka utrymmet på intensivvårdsrummen. Det är inte enbart av
utrymmesskäl som ombyggnationer är nödvändiga men det är en stor del av behovet.
Vid en förstudie gjord 2015 av om- och tillbyggnation av akutmottagningen föreslås
en tillbyggnad på 300-500 kvm. Bedömningen som gjordes då var att det skulle vara
kostnadseffektivt att låta utbyggnaden fortsätta upp på plan 4-5 samt plan 6 för
teknikutrymmen.
I beslutsunderlagen inför beställning av projektet Nya akuten står skrivet att ”för
bästa kostnadseffektivitet i byggande så görs tillbyggnation i plan 2-6 i projektet för
akutmottagningen” I den förstudie som nu pågår gällande operation och IVA på plan
5 konstateras det att de ytor på ca 200 kvadratmeter per plan som den tidigare
förstudien från 2015 föreslår för utbyggnaden plan 4-6, inte kommer att tillgodose
behovet av större operations- och intensivvårdssalar på plan 5. Därmed medför inte
tillbyggnationen någon kostnadseffektiv nytta på plan 4 och 5. Den pågående
förstudien för operation/IVA visar att det för att uppnå önskat lokalprogram behövs
ca 1000kvm ny lokalyta i plan 5.
Den pågående förstudien som planeras bli klar under april månad kommer att
innehålla mycket fakta som är bra ingångsvärden för ett fortsatt arbete med plan 5,
1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 38

men det är fortfarande ett mycket stor och omfattande arbete som behöver ske i
samverkan med verksamheten för att göra behovsanalyser, flödesanalyser mm för att
få fram ett mer genomarbetat förslag till eventuell tillbyggnad på framförallt plan 5.
Om tillbyggnaden ska vara sammankopplad med den tillbyggnad som planeras för
Nya akuten kommer detta att får stor påverkan på projektet för Nya akuten med
kraftiga fördröjningar. Projektet Nya akuten har i dagsläget en upphandlad
entreprenör vilket, förutom verksamhetsmässiga konsekvenser, gör att det vore
olyckligt att i nuläget förskjuta om och tillbyggnaden av Nya akuten.
Bedömningen är därför att det bästa i nuläget är att lyfta ur tillbyggnad av plan 4-6 ur
projektet Nya akuten och helt separera dessa projekt. Detta innebär att projektet Nya
akuten kan fortskrida enligt tidplan medan projektet för operation/IVA inväntar den
pågående förstudien och utgör ett helt eget byggnadsprojekt som ska drivas enligt
gängse rutiner med behovsanalys, flödesanalys, fördjupade förstudier osv.
Den planerade utbyggnaden av Nya akuten ska dock vara placerad och konstruerad
så att en påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande
projekt. Ett förändrat projekt för Nya akuten där utbyggnaden till plan 4-6 inte längre
ingår gör också att placering för teknik som var tänkt i plan 6 för Nya akuten
behöver lösas på annat sätt.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att tydligt separera de två projekten Nya akuten och
Operation/IVA är nödvändigt för projektet Nya akutens tidplan. Utbyggnationen på
plan 4-5 tillgodoser inte behovet av lokalyta för att möjliggöra större operationssalar
och intensivvårdsrum varför utbyggnaden plan 4-5 inte utgör någon kostnadseffektiv
utbyggnad och bör därför inte genomföras såsom tidigare tänkt.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 43
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förändra beställningen av om- och
tillbyggnation av akutmottagningen enligt följande:
• Projektet Nya akuten begränsas till att omfatta om och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3, gatuplan, och eventuellt plan 2. Tillbyggnationen plan 46 lyfts därmed ut ur projektet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 38

• Tillbyggnationen av plan 3 ska vara placerad och konstruerad så att så att en
påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande projekt.
• Den teknik som var tänkt att placeras i plan 6 för Nya akuten ska projektet lösa på
annat sätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2019
Statusrapport daterad 9 april 2019
Skickas till
Kajsa Holmström, lokalstrateg
Anders Flodman TKF
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2018/163
24 mars 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Projektet nya akuten – förändrad avgränsning
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förändra beställningen av om- och
tillbyggnation av akutmottagningen enligt följande:
- Projektet Nya akuten begränsas till att omfatta om och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3, gatuplan, och eventuellt plan 2. Tillbyggnationen
plan 4-6 lyfts därmed ut ur projektet.
- Tillbyggnationen av plan 3 ska vara placerad och konstruerad så att så att en
påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande
projekt.
- Den teknik som var tänkt att placeras i plan 6 för Nya akuten ska projektet
lösa på annat sätt.

Sammanfattning

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns stora behov av ombyggnationer och
utökat utrymme. I Strategisk plan och budget finns tre stora projekt upptagna på
Visby lasarett. Det är om- och tillbyggnation av akutmottagningen, ombyggnation av
operationsavdelningen där det finns stora behov av att utöka utrymmet på
operationssalarna samt ombyggnation av intensivvårdsavdelningen där det också
finns behov av att utöka utrymmet på intensivvårdsrummen. Det är inte enbart av
utrymmesskäl som ombyggnationer är nödvändiga men det är en stor del av behovet.
Vid en förstudie gjord 2015 av om- och tillbyggnation av akutmottagningen föreslås
en tillbyggnad på 300-500 kvm. Bedömningen som gjordes då var att det skulle vara
kostnadseffektivt att låta utbyggnaden fortsätta upp på plan 4-5 samt plan 6 för
teknikutrymmen.
I beslutsunderlagen inför beställning av projektet Nya akuten står skrivet att ”för
bästa kostnadseffektivitet i byggande så görs tillbyggnation i plan 2-6 i projektet för
akutmottagningen” I den förstudie som nu pågår gällande operation och IVA på plan
5 konstateras det att de ytor på ca 200 kvadratmeter per plan som den tidigare
förstudien från 2015 föreslår för utbyggnaden plan 4-6, inte kommer att tillgodose
behovet av större operations- och intensivvårdssalar på plan 5. Därmed medför inte
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tillbyggnationen någon kostnadseffektiv nytta på plan 4 och 5. Den pågående
förstudien för operation/IVA visar att det för att uppnå önskat lokalprogram behövs
ca 1000kvm ny lokalyta i plan 5.
Den pågående förstudien som planeras bli klar under april månad kommer att
innehålla mycket fakta som är bra ingångsvärden för ett fortsatt arbete med plan 5,
men det är fortfarande ett mycket stor och omfattande arbete som behöver ske i
samverkan med verksamheten för att göra behovsanalyser, flödesanalyser mm för att
få fram ett mer genomarbetat förslag till eventuell tillbyggnad på framförallt plan 5.
Om tillbyggnaden ska vara sammankopplad med den tillbyggnad som planeras för
Nya akuten kommer detta att får stor påverkan på projektet för Nya akuten med
kraftiga fördröjningar. Projektet Nya akuten har i dagsläget en upphandlad
entreprenör vilket, förutom verksamhetsmässiga konsekvenser, gör att det vore
olyckligt att i nuläget förskjuta om och tillbyggnaden av Nya akuten.
Bedömningen är därför att det bästa i nuläget är att lyfta ur tillbyggnad av plan 4-6 ur
projektet Nya akuten och helt separera dessa projekt. Detta innebär att projektet Nya
akuten kan fortskrida enligt tidplan medan projektet för operation/IVA inväntar den
pågående förstudien och utgör ett helt eget byggnadsprojekt som ska drivas enligt
gängse rutiner med behovsanalys, flödesanalys, fördjupade förstudier osv.
Den planerade utbyggnaden av Nya akuten ska dock vara placerad och konstruerad
så att en påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande
projekt. Ett förändrat projekt för Nya akuten där utbyggnaden till plan 4-6 inte längre
ingår gör också att placering för teknik som var tänkt i plan 6 för Nya akuten
behöver lösas på annat sätt.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att tydligt separera de två projekten Nya akuten och
Operation/IVA är nödvändigt för projektet Nya akutens tidplan. Utbyggnationen på
plan 4-5 tillgodoser inte behovet av lokalyta för att möjliggöra större operationssalar
och intensivvårdsrum varför utbyggnaden plan 4-5 inte utgör någon kostnadseffektiv
utbyggnad och bör därför inte genomföras såsom tidigare tänkt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2019
Statusrapport
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Kajsa Holmström
Anders Flodman TKF
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 150

Uppdrag. Statusrapport om- och tillbyggnation akutmottagningen

RS 2017/748

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Informationen godkänns.

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 201 (2017-11-20) ska hälso- och sjukvårdsnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som
ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. Nybergs entreprenad AB har upphandlats i en totalentreprenad med utökad samverkan och en
fördjupad förstudie kommer att genomföras under våren.
Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade
förstudien är genomförd.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att om- och tillbyggnationen av akutmottagningen har en väl fungerande organisation med ett väl utvecklat samarbete
mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta säkerställer en väl fungerande process gällande detta stora och för såväl patienter som
medarbetare viktiga projekt.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 39
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/7
16 april 2019

Isak Malm

Regionstyrelsen

Uppdrag - Parkeringsfrågan Visby lasarett RS 2019/7
Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på lösningar
för parkeringsfrågan vid Visby lasarett.
Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapat
en arbetsgrupp för att förbättra parkeringssituationen på och omkring
lasarettsfastigheten. Arbetsgruppen har genomfört ett antal förbättringsåtgärder
under 2018 och 2019. Vissa åtgärder är utförda och en del är på gång att utföras. Det
som måste ske nu är att åtgärderna ska utvärderas för att se vilka effekter de har gett.
Utvärderingen kan tidigas ske under hösten 2019.
Följande åtgärder är planerade eller påbörjade.


Bygga cykelgarage med laddning.
Färdigställs maj 2019



Se över vad som kan göras med kollektivtrafiken i syfte att se om man kan få
en bättre kollektivtrafiksanslutning till Lasarettet. En lösning för bättre
kollektivtrafik som är mer anpassad till arbetstider på lasarettet efterfrågas
liksom bussar som går oftare till lasarettet och att anslutningar stämmer med
landsbygdstrafiken.



Se vad som kan göras med parkeringsplatserna vid sjön. Kan fler
parkeringsplatser anläggas?



Korsningen Lasarettsgatan – St. Göransgatan ses över i syfte att höja
fotgängares och cyklisters säkerhet.



Införa en personalparkering för medarbetare. En gräns införs så att de som
bor längre bort än en fastställd sträcka från lasarettet omfattas. Detta bör
utredas av HSF avseende lämplighet och administrativt behov. Detta infördes
11/6 -2018 och gäller tillsvidare.



Samverka med HSFs personalgrupper avseende helhetslösningen.
HSF tar fram personalriktade aktiviteter för att t.ex. stimulera cykling och
bussåkande.
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Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 151

Uppdrag. Parkeringsfrågan Visby lasarett

RS 2019/559

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Informationen godkänns.
x Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2019 med
en utvärdering av arbetet med att förbättra parkeringssituationen vid lasarettet.
x

Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapat
en arbetsgrupp för att förbättra parkeringssituationen på och omkring lasarettsfastigheten. Arbetsgruppen har genomfört ett antal förbättringsåtgärder under 2018 och
2019. Vissa åtgärder är utförda och en del är på gång att utföras. Det som måste ske
nu är att åtgärderna ska utvärderas för att se vilka effekter de har gett. Utvärderingen
kan tidigas ske under hösten 2019.
Följande åtgärder är planerade eller påbörjade:
-

-

-

Bygga cykelgarage med laddning. Färdigställs maj 2019
Se över vad som kan göras med kollektivtrafiken i syfte att se om man kan få en
bättre kollektivtrafiksanslutning till Lasarettet. En lösning för bättre kollektivtrafik som är mer anpassad till arbetstider på lasarettet efterfrågas liksom bussar
som går oftare till lasarettet och att anslutningar stämmer med landsbygdstrafiken.
Se vad som kan göras med parkeringsplatserna vid strandpromenaden. Kan fler
parkeringsplatser anläggas?
Korsningen Lasarettsgatan – St. Göransgatan ses över i syfte att höja fotgängares
och cyklisters säkerhet.
Införa en personalparkering för medarbetare. En gräns införs så att de som bor
längre bort än en fastställd sträcka från lasarettet omfattas. Detta bör utredas av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende lämplighet och administrativt behov.
Detta infördes 11 juni 2018 och gäller tillsvidare.
Samverka med hälso- och sjukvårdsförvaltningens personalgrupper avseende
helhetslösningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar fram personalriktade
aktiviteter för att till exempel stimulera cykling och bussåkande.

Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2019-04-15 TN 2019/7
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-20

BUN § 39

BUN § 39

Visby växer. Alléskolan

BUN 2018/962
BUN au § 16

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att det ska etableras en permanent lösning för Alléskolan
 Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen, att inriktningsbeslut
fattas om att i strategisk plan och budget för åren 2020-2021 tillstyrka nämndens
kommande begäran om 82 miljoner kronor för investeringar och tillbyggnad av
Alléskolan. Detta innebär omfattande renovering av befintlig byggnad och
etablering av modulbyggnad i två plan.
 Driftskostnaden beräknas till 6,2 miljoner/år enligt beräkningar.


Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från regionfullmäktige att återkomma
med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för
nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan".
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därefter vid arbetsutskottets
sammanträde 2019-01-15 fått i uppdrag att återkomma med en reviderad
tjänsteskrivelse i ärendet Alléskolan.
Tomten har idag byggrätt för ytterligare nybyggnation. Det öppnar möjligheter för
den lösning som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. Att renovera Alléskolans
befintliga skolhus samt komplettera med en fristående byggnad. Byggnaden skall
uppfylla kraven för ett permanent bygglov. En fördel med den här lösningen är att
byggnaden kan användas som evakueringslokal under renovering av nuvarande
Alléskolan.
Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll gör förvaltningen bedömningen att en
investering på 82 miljoner kronor av Alléskolan är motiverad. Dels på grund av ökad
bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att ärendet lämnas öppet till nämnd.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson, projektledare från
teknikförvaltningen (TKF) Anders Fagerberg och lokalförsörjningsstrateg (RSF)
Kristoffer Strehelenert
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-20

BUN § 39

Forts. BUN § 39
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår att nämnden är beslutar att det ska etableras
en permanent lösning för Alléskolan.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att dessa vinner bifall
Lisbeth Bokelund (MP) föreslår att nämnden ska kvarstå vid det tidigare beslutet som
togs mars 2018: Att Alléskolans nuvarande byggnad rivs och ersätts med en ny
modern skola som ger en flexibel lokalanvändning. Vi ser att detta är en lösning som
bäst kan möte nuvarande och framtida pedagogiska behov, arbetsmiljökrav samt
miljöbyggnadskrav.
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår att Barn- och utbildningsnämnden
hemställer hos regionstyrelsen, att inriktningsbeslut fattas om att i strategisk plan och
budget för åren 2020-2021 tillstyrka nämndens kommande begäran om 82 miljoner
kronor för investeringar och tillbyggnad av Alléskolan. Detta innebär omfattande
renovering av befintlig byggnad och etablering av modulbyggnad i två plan.
Driftskostnaden beräknas till 6,2 miljoner/år enligt beräkningar.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Lisbeth Bokelunds yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller nej-röst för ordförandens yrkande och ja-röst
för Lisbeth Bokelunds yrkande. Omröstningen ger 7 nej-röster Eva Gustavsson (C),
Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Meishuan Wong (M), Margaretha Persson,
Lena Gardelin tjg ers (C) och ordförande Stefan Nypelius (C), samt 6 ja-röster: Britt
Andersson (S), Jessica Palmgren (S), Anna Sundin (S), Eva Rinblad (Fi) Lisbeth
Bokelund (M) och Jennie Jarve (V).
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att dessa vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-20
Bilaga – Alléskolan
Förstudierapport paviljonger Alléskolan
Situationsplan
Reviderad. Förstudierapport paviljonger Alléskolan 19-03-19
Reviderad. Planritning och skiss, 19-03-19
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962
8 mars 2019

Torsten Flemming Rolf Andersson
Chef grundskola
Försörjningschef

Barn- och utbildningsnämnden

Visby växer/Alléskolan
Förslag till beslut

•

•

Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen, att inriktningsbeslut fattas om att i strategisk plan och budget för åren 2020-2021 tillstyrka
nämndens kommande begäran om 72 miljoner kronor för investeringar och
tillbyggnad av Alléskolan. Detta innebär omfattande renovering av befintlig
byggnad och etablering av en hyrd modulbyggnad i två plan.
Driftskostnaden beräknas till 5,7 miljoner/år enligt schablon 8% + hyreskostnad
1,8 miljoner/år. Totalt 7,5 miljoner/år.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från regionfullmäktige att återkomma
med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för
nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan".
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därefter vid arbetsutskottets
sammanträde 2019-01-15 fått i uppdrag att återkomma med en reviderad
tjänsteskrivelse i ärendet Alléskolan.
Tomten har idag byggrätt för ytterligare nybyggnation. Det öppnar möjligheter för
den lösning som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. Att renovera Alléskolans
befintliga skolhus samt komplettera med en fristående byggnad. Byggnaden skall
uppfylla kraven för ett permanent bygglov. Efter tio års hyra kan Region Gotland få
köpa den fristående byggnaden till ett pris av ca 10 000 kr/m2. Detta skulle innebära
en kostnad på ca 10 miljoner + indexuppräkning. En fördel med den här lösningen
är att byggnaden kan användas som evakueringslokal under renovering av nuvarande
Alléskolan.
Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll gör förvaltningen bedömningen att en
investering på 72 miljoner kronor av Alléskolan är motiverad. Dels på grund av ökad
bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.
Bakgrund

Alléskolan startade 1995 som en provisorisk lösning på grund av ökat antal elever i
Visby. Idag består skolan av 10 klassrum och en del biutrymmen. Skolan är i många
avseenden i eftersatt skick. Några biutrymmen går idag inte att nyttja till
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skolverksamhet som exempelvis före detta tvättrum och dylikt, detta sedan tiden då
byggnaden var logement.
Skolområdet består också av Humlegårdsskolan där idag årskurserna F-1 har
verksamhet.
Förvaltningen har haft i uppdrag att genom teknikförvaltningen genomföra en
förstudie för att klargöra byggnadens skick och en uppskattad kostnad för
renovering.
Alléskolan är geografiskt beläget vid A 7-området. Området växer i snabb takt, idag
tillhör det upptagningsområdet för Gråboskolan. Föräldrar och elever som flyttar till
området kommer att vilja söka Alléskolan som ligger närmare och ”åt rätt håll”.
Gråboskolan har inte plats för alla elever som förväntas flytta till A 7-området och
Terra Novaskolan har inte heller platser för den expansion som förväntas i södra
Visby.
Utöver detta finns också ett behov att utöka antal förskoleplatser för barn med
flerfunktionsnedsättningar. Idag finns avdelningen Heden på Humlegårdsskolan med
fem platser för barn med flerfunktionsnedsättningar, behov finns av ytterligare en
avdelning. Att den avdelningen förläggs till Humlegårdens skola är en fördel då
kompetens hålls samman och lokalerna är redan till viss del anpassade för detta.
Bedömning

Förstudien om renovering och ombyggnad blev klar i slutet av oktober 2017. Den
bedömning som görs är att kostnaden för att få den befintliga Alléskolan i skick som
god lärmiljö är ca 61 miljoner kronor.
Efter renoveringen inrymmer byggnaden tolv klassrum, musiksal samt bibliotek.
Arbetsrum för personal, rum för barn- och elevhälsans personal, rum för
specialundervisning, grupprum med mera ryms också.
Förvaltningen föreslår också en etablering av en fristående byggnad med 7 klassrum
och 7 grupprum. Enligt det förslag som utarbetats kommer kostnaden för detta att
uppgå till 11 mnkr. Den lösning som föreslås är att Region Gotland hyr en modul
lösning med full standard för att uppnå kraven på permanent bygglov och erbjuda en
lärmiljö som motsvarar dagens krav på goda pedagogiska lokaler.
En nybyggnation av motsvarande storlek har en uppskattad kostnad på 130 miljoner
kronor.
Det finns en stor fördel med att ta en del av den totala investeringen redan 2020.
Förslagsvis 10 mnkr för att etablera den fristående byggnaden och göra nödvändiga
markanpassningar. Om arbetet med den fristående byggnaden kan påbörjas och
färdigställas innan ombyggnaden av den befintliga byggnaden kan det nybyggda huset
användas för evakuering under ombyggnadstiden som beräknas till 12 månader.
Total byggtid är ca 18 månader.
Tillsammans med den nystartade Polhemskolan bedömer förvaltningen att med detta
förslag kommer behovet av fler skollokaler i Visby att uppfyllas under överskådlig
tid.
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Skrivelse, Skol- och särskolelokaler för Barn- och utbildningsnämnden 2019-2024.
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Teknikförvaltningen TKF
Projektverksamheten

Rapport
Verksamhetsövergripande dokument

Förstudierapport
Fastighet: Visby Pjäsen 14
Byggnad: Alléskolan
Projekt: Direktköp och uppförande av modulbyggnad
Arbetsnr: 64193
Datum: 2019-03-19
Projektledare: Anders Fagerberg (TKF)
Beställare, kontaktperson: Susanne Sjöqvist (FFA)
Brukare, kontaktperson: Rolf Andersson (UAF)

Sammanfattning
1. Uppdrag
Komplettering till tidigare förstudie att utreda möjligheterna att uppföra och hyra paviljonger
för skolundervisning på Pjäsen 14 i Visby.
Kompletteringen avser att undersöka förutsättningarna för ett direktköp av modulbyggnader
för skolundervisning. I denna förstudie har ett förslag och budgetoffert från Flexator AB
använts för att få fram en kostnadsindikation.
I övrigt samma förutsättningar som alternativet att hyra paviljonger.

2. Verksamhetsanalys
Målet är att frigöra yta på Humlegårdsskolan genom att flytta förskoleklass och årskurs 1/fritis
till Alléskolan.
3. Lokalprogram
Angivet behov enligt projektdirektiv:
3 klassrum på ca 65 m²/rum (1 för musik/fritis/kök och 2 för undervisning årskurs 1)
Klassrummen anpassas till 25 elever/rum
Komplett kök i ett klassrum
3 grupprum
3 kapprum
Toaletter
4 klassrum på ca 50 m²/rum (3 för undervisning förskoleklass, 1 som arbetsrum för lärare)
Klassrummen anpassas till 20 elever/rum
5 grupprum på ca 10-15 m² (4-8 elever/rum)
5 kapprum
Toaletter

Dokumentnamn Förstudierapport  Dokumentnummer RED-5866
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4. Myndighetsfrågor / Planförutsättningar
Arkitekt från Tengbomgruppen AB har anlitats för att göra en bygglovsutredning. I första
skedet av utredningen har de har levererat olika alternativ gällande placering och antal våningar.
I den tidigare förstudien har projektets styrgrupp, tillsammans med verksamheten, beslutat om
byggnadens placering.
I det här alternativet, direktköp av modulbyggnader, har verksamheten inte varit inblandade.
Enligt projektbeskrivningen ska bygglov sökas för permanent uppställning.
Innan arbetet med resterande bygglovsutredning och bygglovshandlingar fortsätter så inväntas
beslut om fortsättning.
Utredning gällande trafiklösningar i anslutning till befintlig skola och ny paviljongsbyggnad har
inte beaktats i förstudien i det här skedet men kommer krävas som en del i bygglovsansökan.
Dock finns en uppskattad kostnad för detta med i projektets kostnadsindikation.
En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att bygglov erhålles.

5. Tekniska förutsättningar / försörjning
Ingen översiktlig utredning av mark (geoteknisk undersökning) eller avloppssystem har gjorts.
6. Preliminär tidplan
Med den information som vi idag besitter så är en uppskattad tidplan för projektet
ca 1 år efter beslut och erhållet bygglov tills modulbyggnad kan tas i bruk.
7. Ekonomi
En kostnadsindikation för projektet uppgår till ca 21,0 mnkr.
Kostnader för anpassning av skolgård, trafiklösning, lekpark, möbler och diverse övriga
anpassningar ingår och är uppskattade till ca 3,0 mnkr.
Indikationskostnader för grund- och markarbeten ingår och är uppskattade efter normala
markförutsättningar. Någon geoteknisk undersökning av mark är inte utförd.
Samtliga kostnader är exklusive moms.

8. Sammanfattning
Kostnadsindikationen är utförd på förstudienivå och skall ses som en grov uppskattning och
förutsätter projektering och upphandling innan en mer exakt kostnad kan lämnas.
Ritningar är levererade av Flexator AB och är endast ett förslag på hur en modulbyggnad kan
utformas för i projektdirektivet angivet behov. Utformningen kan komma att förändras ifall
annan entreprenör anlitas. En eventuell entreprenad kommer att handlas upp i konkurrens
enligt LOU.
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Avvikelse mot projektdirektiv:
Flexators förslag baseras på ett av deras s.k. kataloghus (Skola Ryd i 2 plan) vilket avviker något
mot önskat behov. Avvikelser mot projektdirektiv är:
3 klassrum på ca 57 m² istället för ca 65 m² (klassrum ska vara anpassat för 25 elever/rum)
4 klassrum på ca 43 m² istället för ca 50 m² (klassrum ska vara anpassat för 20 elever/rum)
Kapprum enligt modell klädkrokar i korridor istället för specifika kapprum
Om storlek på klassrum är acceptabelt för önskat elevantal har inte utretts.
Om förslag inte är acceptabelt så är det möjligt att från Flexator AB rita om med följd att
kostnadsindikationen eventuellt kommer förändras.

9. Bilagor
Plan- och fasadritning (1st)

Anders Fagerberg
Projektavdelningen, Teknikförvaltningen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Bilaga

Pedagogiska vinster med en ny byggnad som komplement till
en nyrenoverad Alléskolan.
Nedan följer en lista på fördelar som medarbetarna på Alléskolan skrivit ned vid sin
arbetsplatsträff den 7 januari 2019. Några punkter handlar mer om de brister som
idag finns i befintliga lokaler och hur det skulle kunna vara mycket bättre med
nyrenoverade och nybyggda lokaler. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön påverkar
naturligtvis elevernas måluppfyllelse. En god lärmiljö är en förutsättning för att klara
kunskapskraven.


Därför har medarbetarnas lista tagits med utan att sortera mellan rent pedagogiska
vinster och vinster som mer handlar om att få en fungerande fysisk arbetsmiljö.



Vi får samordningsvinster med en skola F-6. Det ger ökad möjlighet för
samverkan mellan fritids och skola från förskoleklass till årskurs sex.



Vi får en lärmiljö som är anpassad för dagens krav, både för elever och personal.



Med föreslagen placering av det kompletterande/nybyggda skolhuset kan man
utnyttja skolgården på ett bättre och mer pedagogiskt sätt.



Vi får en tillgänglig lärmiljö. Med större klassrum skapas möjlighet att anpassa
undervisningen i rummet med flexibel möblering.



Praktiskt estetiska ämnen får lokaler som uppfyller kraven och ger möjlighet till
undervisning enligt läroplanen. T.ex. ett musikrum som är klart så man inte
behöver starta varje dag med att släpa fram musikinstrument.



Möjlighet till samverkan med fritidshemmet på ett annat sätt. Skapande i olika
ämnen och ett fritids som kan arbeta enligt Lgr 11.



Möjlighet för att ha torkställningar till blöta material.



Lokaler som kan anpassas för fritids under den delen av dagen. Helst egna lokaler



Ändamålsenliga lokaler för expedition med för arbetsplats för 6 personer
skola/förskola



Möjlighet till ett samlingsrum med scen för estetiska lärprocesser och
storsamlingar.



Tillgänglig arbetsplats för alla. T.ex. handikappanpassat i hela skolan från ingång
till klassrum, grupprum och toaletter.



Arbetsrum för personalen dels för arbetsplatser men också för kollegialt lärande.



Personalrum för möjlighet till återhämtning och samtala och utbyta tankar och
erfarenheter.



Fler ingångar. Ger en lugnare och tryggare miljö för barnen.
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Lokaler som uppfyller skollagens krav för barn- och elevhälsans medarbetare. En
förutsättning för samarbete skola och elevhälsa.



Lämpligt antal grupprum som är flexibla för grupparbete och
hemspråksundervisning. Rum för specialundervisning/ elever med behov.



Bibliotek som bara är bibliotek och tillgängligt för eleverna hela dagen. Ger effekt
för lusten att läsa böcker, inspirerar till läsning och skall finnas enligt skollagen.



Slippa verksamhet i korridoren



Större matsal som man kan få in fler barn samtidigt, och mindre trångt vid
serveringen, idag krockar barn som tar mat och barn som lämnar disk och går från
matsalen. Lina för diskinlämning för att underlätta för personalen.



Önskemål om tillagningskök och ett varuintag.



Förbättrad ljudmiljö.



Toaletter som är mer spridda i korridorerna.



Lokaler för städ, ordentliga förråd.



Vi får ett inomhusklimat och en ventilation som är anpassad till lokalerna och
antalet personer. Samt temperaturen utomhus. Iskallt i vissa klassrum idag,
stekhett när solen kommer fram.



SLIPPA AVLOPPSSTANKEN.

Bilaga
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 152

Uppdrag. Om- och tillbyggnad av Alléskolan

RS 2019/440

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Informationen godkänns.
x Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en lägesrapport
på den fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
x

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från regionfullmäktige att återkomma
med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för
nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan”.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därefter vid arbetsutskottets sammanträde 2019-01-15 fått i uppdrag att återkomma med en reviderad tjänsteskrivelse i
ärendet Alléskolan.
Tomten har idag byggrätt för ytterligare nybyggnation. Det öppnar möjligheter för
den lösning som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. Att renovera Alléskolans
befintliga skolhus samt komplettera med en fristående byggnad. Byggnaden skall
uppfylla kraven för ett permanent bygglov. En fördel med den här lösningen är att
byggnaden kan användas som evakueringslokal under renovering av nuvarande
Alléskolan.
Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll gör förvaltningen bedömningen att en
investering på 82 miljoner kronor av Alléskolan är motiverad. Dels på grund av ökad
bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att återkomma med en lägesrapport på den fördjupade förstudien kring
Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 39
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/522
17 maj 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Styrkort 2020-2024, justerat förslag
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa målområdesformuleringar
och mål enligt regionstyrelsens förslag.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att det föreslagna styrkortet
ska gälla hela koncernen under perioden 2020-2023 och att nytt styrkort ska
beslutas första året av ny mandatperiod.
3. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast i november
återkomma med information till regionstyrelsen om indikatorer till de beslutade
målen.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har ansvarat för framtagandeprocess av nya styrkortsmål
för perioden 2020-2023. Utgångsläget för processen har varit att styrmodellen inte
ska förändras i struktur utan kvarstå med de perspektiv och målområden som finns
idag.
Målteori för resultatstyrning under framtagandeprocessen har varit:
 Mätbara mål som bygger på saklig fakta
 Begränsning skapar fokus och kraft
 Enbart prioriterade områden målsätts
 Stärk styrningen men behåll samtidigt informationen
Principer för arbetet har varit:
Målen ska användas för att styra, det ska vara möjligt att visa förflyttning samt att
målen ska stödja oss i arbetet med de utmaningar som finns i framtiden (exempelvis
demografisk utveckling och kompetensförsörjning).
De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar:
Samhällsperspektivet är starkt kopplat till Region Gotlands del i samhällsutvecklingen
på Gotland.
Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där Region
Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en verksamhet
där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom
ekonomiskt givna ramar.
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I samband med budgetberedningen arbetades förslag till målområdesformuleringar
och mål fram. Inför regionstyrelsen fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
korrigera förslaget språkligt.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har sedan 2002 använt en målstyrningsmodell utgående från
balanserad styrning. Modellen ger en strukturerad metod för styrning och
uppföljning av regionen utifrån vision och strategier. Den säkerställer också att fler
perspektiv än enbart det traditionella ekonomiska perspektivet tas med i
bedömningen om vad som skapar värde för regionen. 2016 ändrades styrmodellen till
att omfatta vision, verksamhetsidé, värdeord, två perspektiv, sex målområden, 32 mål
samt ett antal indikatorer kopplade till målen. Regionen gick då ifrån det som
traditionellt ses som balanserad styrning även om nuvarande modell också har fokus
på att se på fler områden samtidigt för att göra en bedömning om den totala
måluppfyllelsen.
Årets arbete har utgått från att, i bred samverkan, utveckla beskrivningen av
målområdena samt att ta fram nya styrkortsmål. Resterande del av nuvarande
styrmodell är oförändrad.
Process

Utgångsläget för processen har varit att få så stor delaktighet som möjligt i arbetet.
Ett uppstartsmöte genomfördes i december 2018 då regionstyrelsen,
koncernledningsgruppen samt ett antal medarbetare från regionstyrelseförvaltningen
var inbjudna. På mötet gicks styrmodellen igenom och socialförvaltningen berättade
om erfarenheten av att arbeta med styrmodellen tillsammans med nämnden och in i
förvaltningen. En beskrivning av kopplingen till regional utvecklingsstrategi gjordes
också.
Under perioden januari – februari genomfördes sex workshops, en per målområde.
Alla gruppledare för de nio partierna i regionfullmäktige var inbjudna. Vid varje
workshop deltog tjänstepersoner som är ansvariga för det målområde som
workshopen handlade om. Under mötet bearbetades nuvarande beskrivning av
målområdet. Det togs också fram underlag för omarbetade/nya mål.
Efter sista workshopen genomfördes två halvdagar då tjänstepersonerna tog fram
förslag på målområdesformulering samt mål utifrån underlagen från workshopen. I
mars presenterades förslaget för de förtroendevalda.
Efter budgetberedningen finns ett gemensamt förslag som presenteras nedan.
Förslag
Målområde Social hållbarhet

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

1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor.
3.

Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.

Målområde Ekonomisk hållbarhet

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

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
Målområde Ekologisk hållbarhet

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

7. Gotlands klimatavtryck minskar.
8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen.
Målområde Kvalitet

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

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Målområde Medarbetare

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

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Målområde Ekonomi

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

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har justerat målområdesformuleringar och mål språkligt
så att det blir enhetligt. Ambitionen har varit att inte ändra innehållsmässigt och inte
heller intentionen med målområdet och målen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/522

Uppdraget att ta fram indikatorer till målen och måttsätta dem ges till
regionstyrelseförvaltningen. I dagsläget finns ett antal resultatredovisningar där
indikatorer finns för nuvarande mål, bland annat medborgarundersökningen,
kommuners kvalitet i korthet, Insiktsmätningen m fl. Det är troligt att också de nya
indikatorerna kommer att utgå från dessa.
Beslutsunderlag

RS 2018-10-25, § 316
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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2019-04-16
Svar från miljöpartiet
Hej Åsa!
Vi har mindre synpunkter, men skickar inte något nu utan tar det i diskussionsform senare.
Hälsar Isa

2019-04-15
Målförslag Socialdemokraterna
Mål social hållbarhet
1. Alla elever fullföljer gymnasiet
Ny —-> Alla ska ges förutsättningar att klara gymnasiet och erbjudas god tillgång på
utbildning genom hela livet; motiv; ger signal och uppdrag till oss själva att på olika vis jobba
för utbildningsutbud som gynnar tillgången på rätt kompensmålet!
2. Inga barn och unga växer upp i våldsamma miljöer/
Ny —> Alla barn har goda uppväxtvillkor och RGs verksamheter bidrar till att utjämna för
mer likvärdiga förutsättningar; motiv= ett mer heltäckande mål som också inbegriper sånt
som jämlika uppväxtvillkor och likvärdiga förutsättningar
3. Region Gotlands verksamheter ger befolkningen likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa
4. Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
5. Boenden på Gotland känner delaktighet och tillit för samhället och varandra
Ny —> Ett narkotikafritt Gotland; motiv=användandet av droger ökar och våra insatser måste
intensifieras
Ekonomisk hållbarhet
Ny —> God tillgång till utbildning genom hela livet //alternativt egen punkt här -se ovan)
—> Skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön —> lägg till: som
bidrar till god tillgång av bostäder utifrån människors behov; motiv=ger signal till oss att vi
inte bara ska bidra till offensivt byggande utan också RÄTT byggande, såsom hyresrätter tex.
Ställer krav på oss som markägare.
Medarbetare
Medarbetare som är engagerade och upplever ett gott ledarskap och ser sin del av...
medarbetare som är engagerade upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring
och ser sin del i sin helhet osv....
Medarbetare
1. Alla chefer har ett tillitsbaserat ledarskap//
Ny —> RG präglas av en tillitsbaserat kultur
2. Alla medarbetare bidrar till verksamhetens positiva resultat
3. Region Gotland arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning
4. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Ny —> Region Gotland arbetar efter principen rätten till heltid
Kvalitet
3. Genom förnyelsesprång, innovation, och digitalisering —> och ständiga
förbättringar säkras värdeskapande och effektiva processer. Motiv=ständiga

förbättringar nämns inte annars och det är avgörande för ett systematiskt
kvalitetsarbete
—>Begreppet systematiskt kvalitetsarbete bör in i den inledande texten!
Ekonomi
Ny —> Region Gotland ska ha ett resultat om minst 2% av nettokostnaden (som det står nu)

Alliansens förslag till Styrkort

Utifrån förslaget till koncernstyrkort Version 2.0 uppdaterad 2019-03-21 föreslås
nedanstående målformuleringar och mål under respektive perspektiv. Alliansen är överens
om att antalet mål måste reduceras kraftigt för att målen ska få avsedd effekt – en tydlig
styrning och fokus.

Social hållbarhet

Vi ska bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare.
Som präglas av hög tolerans och ett rikt kulturliv med mångfald av uttryck, människor
känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar och förändringar. Samhället ska säkerställa de
mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade.
1. Alla elever fullföljer gymnasiet
2. Gotlands verksamheter ger befolkningen likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa

Ekonomisk hållbarhet

Vi skapar tillväxt på ett balanserat sätt genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå,
innovativa idéer och samverkan. På så sätt skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft
med rätt kompetens och därmed en ekonomisk tillväxt. För att säkerställa hög
attraktionskraft krävs också en stabil och trygg beredskap för våra samhällsfunktioner.
Viktiga förutsättningar är bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett
varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur. Detta är viktiga förutsättningar
för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas och nå en ökad befolkningsmängd.
1. Ökad befolkning i arbetsför ålder på Gotland
2. Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera samhälls-störningar

Ekologisk hållbarhet

Vi ska medverka till att hela det gotländska samhället blir klimatneutralt, i linje med
nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar
av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Viktigt är
att arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö, bidra till giftfria kretslopp, bruka
naturen så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald bevaras.
1. Gotlands klimatavtryck ska minska.
2. Gotland ska långsiktigt säkra tillgången till vatten av god kvalitet.

Kvalitet

Kvalitet i Region Gotland innebär att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Våra
processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparanta, förebyggande och
förvaltningsövergripande. För att klara utmaningarna i välfärden är vi en organisation med
ett löpande utvecklingsarbete genom ständiga förbättringar, digitalisering och
förnyelsesprång.
1. Region Gotlands verksamheter ska säkra värdeskapande och effektiva processer
2. Region Gotlands medarbetare bidrar till verksamhetens positiva resultat

Medarbetare

För att långsiktigt klara en bra service och välfärd till gotlänningarna krävs ett öppet och
lyhört ledarskap på alla nivåer med medborgarnas bästa för ögonen. Vi är en tillitsbaserad
organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för
dem vi är till för. Det innebär att det finns ett ömsesidigt ansvar, förtroende och mandat att
inom budget och verksamhetsplan utforma mål och verksamhet enligt de av politiken
fastställda riktlinjerna. Ansvar och befogenhet ska följas åt.
1. Alla chefer har ett tillitsbaserat ledarskap
2. Region Gotland arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning

Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar att
tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som finns
och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan
överstiga intäkternas utveckling.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
1. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden
2. Region Gotlands ekonomiska ställning ska stärkas genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45% vid mandatperiodens slut.

Vänsterpartiets
synpunkter på
Förslag till nytt styrkort
för Region Gotland
2018-2022

Vänsterpartiet
10 april 2019

Inledande synpunkter

Till att börja med vill vi beröra några övergripande frågor om målteori och
målstyrning och vad som bör vara utgångspunkter för ett nytt styrkort.
Tidsperspektiv i målstyrningen – i presentationen av förslaget framhålls att
målen i huvudsak ska vara möjliga att uppnå på en mandatperiod. Det kan
finnas argument för det man samtidigt är det väldigt få frågor som helt löses
på så kort tid som fyra år. Man kan ju formulera mål som en målsättning om
stegvis förflyttning i en riktning men samtidigt finns risken att Region Gotland
inte sätter mål kring och då inte prioriterar frågor som har en betydligt längre
tidshorisont. Det har också lyfts att längre utvecklingsmål istället bör flyttas till
RUS eller motsvarande. Det kan vara lämpligt i vissa fall men då måste man
betänka att RUS är statligt styrt och i första hand syftar till utveckling i ett
tillväxtperspektiv. Många viktiga mål som har bäring på Region Gotlands
verksamheter har vi lokalt mycket mer handlingsutrymme i än vad den
regionala tillväxtpolitiken ger, i och med det kommunala självstyret. Om man
tar målet om gymnasieexamen som exempel, så skulle det med den angivna
tidshorisonten i beaktande kanske flyttas till RUS, samtidigt är det tydligt att
lyckad skolgång inte framförallt uppnås inom ramen för den regionala
tillväxtpolitiken.
Enbart sätta mål för sådant vi är dåliga på, inte sådant vi redan är bra på.
Självklart vill vi använda målstyrningen för att sätta press inom ett område där
där vi vill se en utveckling men det är inte säkert att det enbart är områden där
vi har dåliga resultat (jämfört med andra). Exempelvis har vi förhållandevis
goda resultat inom skolområdet men samtidigt är det helt rimligt att fortsätta
att prioritera och också sätta mål kring det eftersom det är ett nyckelområde
för befolkningen och utvecklingen på Gotland.
Smarta mål eller tillitsbaserad styrning.
Att använda sig av teorin om specifika, mätbara, accepterade, relevanta,
tidssatta osv mål ifrågasätts ofta och senast under RegFram där forskare på
området framhöll att man borde röra sig mot mer tillitsbaserad styrning. De
risker vi ser med alltför specifika mål och alltför mycket fokus på mätbarhet är
att effekten kan bli att vi inte bara sätter mål på det vi kan mäta utan att vi
också riskerar att göra bara det vi kan mäta. Trots att offentlig verksamhet ofta
är betydligt mer komplex än att det går att mäta utveckling entydigt. Istället
bör bra mål kunna omfatta en vidare samhällsutveckling eller utveckling inom
den egna verksamheten som medarbetare på alla nivåer på olika sätt ska
förhålla sig till och arbeta mot. Mer kraft bör nog också läggas på att göra
målen kända i organisationen och på att kvalitativt analysera utvecklingen och
progressionen i riktning mot målen.
Det som inte kan följas upp i siffror eller kanske rent av styr fel om vi fokuserar
på siffror bör istället i större utsträckning följas upp genom att chefer och
medarbetare på olika nivåer får möjlighet att beskriva hur de arbetar mot
målen i styrkortet. Tillitsbaserad styrning är ingen quickfix men Region Gotland
skulle troligen gynnas av att följa tillitsdelegationens arbete och påbörja en
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större resa mot mer av tillitsbaserad styrning även i den övergripande
styrningen.
De globala hållbarhetsmålen
Eftersom de globala hållbarhetsmålen är globala men måste genomföras på
”alla” nivåer samtidigt så bör styrkortet för region gotland de kommande fyra
åren förhålla sig till de sjutton hållbarhetsmålen. Det räcker inte att vi i RUS
förhåller oss till det utan det måste också genomsyra Region Gotlands
verksamheter. Andra kommuner, ex Växjö har i hela sitt ledningssystem tagit
sin utgångspunkt i de globala målen för att få kraft i styrningen mot hållbarhet.
Hur vi på Gotland tar oss an hållbarhetsmålen är inte en fråga om regional
utveckling enbart utan något som behöver levandegöras i våra verksamheter
och även i förhållande till våra kommunmedlemmar, brukare, elever och
deltagare. Hur rimmar besluten vi tar och våra målsättningar mot det globala
åtagandet i FN sjutton hållbarhetsmål?

Synpunkter på målformuleringar och mål

Social hållbarhet
Synpunkter på texten i målformuleringen –
”Det är en ö som präglas av hög tolerans och ett rikt kulturliv med en
mångfald av uttryck” bör bytas mot exempelvis ”Gotland är en plats med ett
rikt kulturliv där en mångfald av människor och uttryck ger skaparkraft och nya
idéer”.
Vi anser inte att vi människor ska ”stå ut med varandra” så som ordet tolerans
antyder. Vi ska inte tolereras av andra eller tolerera andra utan meningen bör
istället berätta att våra olikheter är en styrka och något positivt för Gotland.
Synpunkter på målen –
1. Alla elever fullföljer gymnasiet
Synpunkt: Det är viktigt att i målet tydliggöra att alla barn och unga ska ha
möjlighet att tillgodogöra sig en gymnasieexamen eller motsvarande. Som
målet nu är skrivet kan man tolka det som att de elever som påbörjar
gymnasiestudier ska fullfölja studierna. Då missar vi den relativt stora grupp
som idag aldrig börjar på gymnasiet i många fall för att man inte blivit behörig
till gymnasiestudier. Den gruppen kan ofta bli behöriga via
introduktionsprogrammen och slutföra sin gymnasieutbildning senare. Det är
dock viktigt att påpeka att för de som inte har förutsättningar att slutföra en
gymnasieexamen måste det finnas bra alternativ som ändå ger möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden. Men framförallt måste det vara hela
samhällets uppdrag att se till att barnets hela skolgång blir så trygg som
möjligt och att utbildningen hela vägen genom systemet håller en hög och
likvärdig nivå för alla gotländska barn och elever.
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2. Inga barn och unga växer upp i våldsamma miljöer.
Synpunkt – Här har man valt ett relativt smalt mål som endast fångar in en del
av vad som kan vara hindrande i ett barns uppväxt. Sjävklart är det
eftersträvansvärt att barn ska vara fredade från våld men det finns många
andra omständigheter som också är helt avgörande. Exempelvis föräldrars
ekonomiska förutsättningar, meningsfull fritid, en bra skolgång, möjligheten
att påverka sin vardag och mycket mer. Därför tycker vi att formuleringen från
det föregående styrkortet bättre fångar in barns förutsättningar i sin helhet;
”Alla barn har goda uppväxtvillkor”. Samtidigt har vi förstått att man i detta
mål ansett sig fånga in frågan om våld mot kvinnor och kanske rentav hela
frågan om jämställdhet mellan könen. Det är alltför viktiga frågor för att
endast omfattas av ett mål som handlar om barn i våldsamma miljöer. Istället
bör det vara två olika mål. Ett som handlar om barns uppväxtvillkor och ett
som handlar om jämställdhet mellan könen och människors rätt att leva utan
att bli utsatta för eller bevittna våld. Det skulle kunna lyda: ”Kvinnor och män
har samma rätt och möjligheter att påverka sitt liv och samhället. Alla har rätt
att leva fria från våld.”
3. Region Gotlands verksamheter ger befolkningen likvärdiga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa
Synpunkt – Detta mål är formulerat alltför introvert. En bättre målsättning vore
”Gotlänningarna har förutsättningar för god och jämlik hälsa.” Eller rent av
”God och jämlik hälsa”
4. Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
5. Boenden på Gotland känner delaktighet och tillit för samhället och varandra

Ekonomiskt hållbarhet
Synpunkter på målen –
1. Ökad befolkning i arbetsför ålder på Gotland
2. Arbetsgivare finner arbetskraft med rätt kompetens
Synpunkt – Det är inget egentligt fel på målet i sig men det blir ett alltför smalt
perspektiv om det ska vara det enda målet som fångar kompetensfrågorna,
frågor om arbetskraften och arbetslöshet. Målet i sig säger inte hela
sanningen. Exempelvis kan vi uppnå målet om plötsligt flera stora arbetsgivare
skulle lämna Gotland och deras kompetenta arbetskraft då fanns tillgänglig för
kvarvarande arbetsgivare. Då skulle hög arbetslöshet vara gynnsamt för det
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mål Region Gotland satt upp och hög arbetslöshet är ju i själva verket negativt
för Region Gotlands och gotlänningarnas ekonomi. Istället bör vi ha mål som
handlar om både medborgarens perspektiv, arbetsgivarnas perspektiv och
dessutom om Region Gotlands perspektiv. I det föregående styrkortet fanns
därför mål om både ”Hög andel gotlänningar i arbete eller studier”. Det säger
mer än endast exempelvis mål om låg arbetslöshet. ”God tillgång till
vuxenutbildning” Det handlar om gotlänningarnas förutsättningar att utbilda
sig för att kunna byta yrke eller för att kunna få en ny chans till utbildning och
på så sätt bli anställningsbar. Men det handlar också om hur Region Gotland
tillsammans med olika branscher säkerställer att det finns utbildningar inom de
yrken där det finns brist för att kunna uppnå en bättre matchning mellan
arbetsgivares och arbetstagares behov. Man skulle också kunna tänka sig att
tydliggöra målet från att kunna tolkas som enbart kommunal vuxenutbildning
till att tydligare också omfatta eftergymnasial utbildning och utbildning på
folkhögskola m.m. Tillgången till universitetsutbildningar och utbildningar på
yrkeshögskolenivå och utbildning på folkhögskola är ju oerhört viktiga för
gotlänningarna, för att höja utbildningsnivån men också för att arbetsgivare
ska kunna anställa. Ett alternativ är då att istället sätta ett mål om ”God
tillgång till utbildning för vuxna”
3. Skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
Synpunkt – Det här målet är inte skrivet som ett mål. Istället bör det vara
”Goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.”
4. Det ska finnas goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på Gotland
Synpunkt – Målet bör hellre lyda ”Goda förutsättningar att starta, driva och
utveckla hållbara företag”
5. Stärka tillgängligheten till, från och på Gotland.
Synpunkt – Här bör man tydliggöra vad som menas med tillgänglighet. Vi
tolkar det som att det i första hand handlar om transporter. Då bör man istället
skriva om behovet av att fortsätta utveckla ett transportsystem för både varor
och människor som bygger på hållbarhet och Gotland som en plats man kan
resa till och från på ett hållbart sätt men självklart också tillgången till en väl
utbyggd kollektivtrafik och kompletterande funktioner/resesätt på Gotland. Ett
utvecklat hållbart transportsystem och samtidigt minskade behov av
transporter på olika sätt. Därutöver bör man också ha mål som handlar om
tillgänglighet i den mening att gotland ska vara en plats där man kan bo, leva
och arbeta och transportera sig på ett bra sätt oavsett funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsperspektivet bör finnas med i betydligt fler sammanhang.
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6. Förstärka bilden av Gotland som en attraktiv plats att leva, bo, studera och
verka på
Synpunkt – Inte heller här är målet formulerat som ett mål.

Ekologisk hållbarhet
Synpunkter på målen –
1. Region Gotlands klimatavtryck ska minska genom omställning till förnybar
energi och energieffektivisering
Synpunkt – Skrivningarna om förnybar energi och energieffektivisering täcker
inte tillräckligt tydligt hela frågan om klimatutsläpp. Det behöver förtydligas
exempelvis genom att hänvisa till de områden som pekas ut i
koldioxidbudgeten. Region Gotlands hållbara val har ju också påverkan på
utsläppen exempelvis att välja träbyggnation framför betong men också
genom att minska inköp av nya saker. Målet behöver också berätta om i vilken
takt klimatavtrycket måste minska för att Region Gotland ska leva upp till sin
del av ansvaret för 1,5 graders målet.
2. Långsiktigt säkra tillgången till vatten av god kvalitet
3. Region Gotland ska genom hållbara val bidra till ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
4. Hållbart brukande av naturen; ekosystemtjänsterna värnas

Kvalitet
Synpunkt på målen i sin helhet – I de mål som är föreslagna finns ingenting om
kvalitet i verksamheterna. Som medborgare kan man vara medskapande, bli
respektfullt bemött, komma i kontakt med verksamheten lätt osv utan att det i
sig innebär att verksamheten håller hög kvalitet. Det är trots allt viktigare att
cancerbehandlingen fungerar väl än att patienten är medskapande i
behandlingen. Viktigast bör vara ett mål om god kvalitet i våra verksamheter.
Sen kan de övriga målen komma in.
1. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska uppleva att det är lätt att
komma i kontakt med berörd person/verksamhet inom regionen. Resultatet
ska ligga minst i nivå med snittet för riket.
2. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska vara medskapande och bli
respektfullt bemötta. Resultatet ska ligga minst i nivå med snittet för riket
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3. Genom förnyelsesprång, innovation och digitalisering säkras värdeskapande
och effektiva processer.

Personal
Synpunkter på målen –
1. Alla chefer har ett tillitsbaserat ledarskap
Synpunkt – Tillitsbaserat ledarskap låter bra. Vi tror dock att det behöver vara
tydligare vad ledarskapet syftar till och eventuell vad det inte är. Ett
tillitsbaserat ledarskap bör bygga på tydliga ramar och stora möjligheter att
sedan som medarbetare forma sitt arbete inom de ramarna. Ett tillitsbaserat
ledarskap kan inte innebära vaga och otydliga förväntningar eller otillräckligt
stöd i att sätta gränser för arbetet. En tydligare formulering skulle kunna vara
”alla chefer utövar ett tillitsbaserat ledarskap som tar vara på medarbetarnas
kunskap och engagemang.”
2. Alla medarbetare bidrar till verksamhetens positiva resultat
Synpunkter – Skulle kunna förstärkas genom lägga till: …och ser sin del i
helheten.
3. Region Gotland arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning
4. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Ekonomi
Synpunkter på målen –
1. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Synpunkt – att ha ett mål om minst 2% överskott kan inte som mål överordnas
andra mål och riskera kvaliteten i verksamheterna och innebära att
verksamheter som på sikt sänker Region Gotlands utgifter inte kan bedrivas.
Det är bra för Region Gotlands ekonomiska ställning att finansiera
förebyggande insatser som syftar till att undvika framtida kostnader för
samhället. Därför bör målet istället vara 1% av nettokostnaden med tanke på
hur befolkningsutvecklingen nu kräver ökade utgifter.
2. Region Gotlands ekonomiska ställning ska stärkas genom att soliditeten
varje år förbättras och är minst 45 procent vid mandatperiodens slut

10 april 2019

Synpunkt – Som de ekonomiska förutsättningarna i framförallt Sveriges
regioner ser ut idag tror vi att ett mål om att inte försämra soliditeten under
mandatperioden är tillräckligt ambitiöst.
Vänsterpartiet Gotland

10 april 2019
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helheten
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Innehållsförteckning
•
•

Översikt över samtliga målområden
Om arbetet
•
•
•
•
•

•

Samhällsperspektivet
•
•
•

•

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

Verksamhetsperspektivet
•
•
•

•

Plan
Målteori
Kriterier för att ta fram förslag
Checklista för smarta mål
Principer

Kvalitet
Medarbetare
Ekonomi

Nästa steg
•

Förankring och återkoppling

Översikt
Mål social hållbarhet

Mål kvalitet

1.
2.

1.

3.
4.
5.

Alla elever fullföljer gymnasiet
Inga barn och unga växer upp i
våldsamma miljöer
Region Gotlands verksamheter ger
befolkningen likvärdiga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa
Gotland har en god beredskap och
förmåga att hantera samhällsstörningar
Boende på Gotland känner delaktighet
och tillit för samhället och varandra

2.

3.

Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster ska uppleva att det är lätt att
komma i kontakt med berörd person/
verksamhet inom regionen. Resultatet
ska ligga minst i nivå med snittet för
riket
Alla som nyttjar Region Gotlands
tjänster ska vara medskapande och bli
respektfullt bemötta. Resultatet ska
ligga minst i nivå med snittet för riket
Genom förnyelsesprång, innovation och
digitalisering säkras värdeskapande och
effektiva processer

Mål ekonomisk hållbarhet

Mål medarbetare

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ökad befolkning i arbetsför ålder på
Gotland
Arbetsgivare finner arbetskraft med rätt
kompetens
Skapa förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön
Det ska finnas goda förutsättningar för
att starta, driva och utveckla hållbara
företag på Gotland
Stärka tillgängligheten till, från och på
Gotland
Förstärka bilden av Gotland som en
attraktiv plats att leva, bo, studera och
verka på

2.
Mål ekologisk hållbarhet

Mål ekonomi

1.

1.

2.
3.

4.

Region Gotlands klimatavtryck ska
minska genom omställning till
förnybar energi och
energieffektivisering
Långsiktigt säkra tillgången till vatten
av god kvalitet
Region Gotland ska genom hållbara
val bidra till ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Hållbart brukande av naturen;
ekosystem-tjänsterna värnas

2.

Budgeterat resultat ska uppgå till minst
2 % av nettokostnaden
Region Gotlands ekonomiska ställning ska
stärkas genom att soliditeten varje år
förbättras och är minst 45 procent vid
mandatperiodens slut

3.
4.

Alla chefer har ett tillitsbaserat
ledarskap
Alla medarbetare bidrar till
verksamhetens positiva resultat
Region Gotland arbetar aktivt och
strategiskt med kompetensförsörjning
Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i
fokus

Ta fram nya mål för
mandatperioden
Förslag till beskrivning av
önskvärt tillstånd för
målområdet som helhet

Förslag till mål för
perioden 2020- 2023
Principer:

•

Ingen förändring av styrmodell

Målen arbetas fram och
beslutas av de förtroendevalda.
Tjänstepersonernas roll är att
ge underlag och vara med i
diskussionen utifrån sina
expertområden.
Det slutliga förslaget är en
tjänsteskrivelse som går in i
den ordinarie beslutsprocessen.

Plan
7 december dagens
möte

11 januari
workshop
social hållbarhet

13 februari

21 januari
workshop
ekonomisk
hållbarhet

4 februari
workshop ekologisk
hållbarhet

workshop kvalitet

workshop
medarbetare

workshop ekonomi

8 & 11 mars
arbetsmöten
tjänstemän

21 mars gemensamt
möte presentation
av mål

10 maj Rsau

28 maj RS

17 juni RF

7 februari

18 februari

Målteori - resultatstyrning
•
•
•
•

Mätbara mål som bygger på saklig fakta
Genom begränsning skapas fokus och kraft
Enbart prioriterade områden målsätts
Stärkt styrning och samtidigt behålla
informationen

Kriterier för att ta fram förslag till
mål
• Intryck från politiska inspel under workshop
• Alliansens avsiktsförklaring
• Problemområden där vi sticker ut jämfört med riket eller som är
särskilt hämmande för Gotlands utveckling
• Förhållanden som kan göra särskilt stor skillnad om vi kan påverka
• Prioritera ledningsprocesser där det krävs förvaltningsövergripande
insatser för att lyckas

Checklista för smarta mål
-

Är de specifika (inte för breda och inte för smala)

-

Kan man anta att de går att mäta?

-

Är de begripliga, motiverande, lätta att ta till sig?

-

Är de möjliga att uppfylla inom perioden 2020-2023?

-

Är de realistiska (med hänsyn till våra förutsättningar)

-

Har de bäring på Region Gotlands verksamhet?

Principer
• Målen används för att styra
• Möjligt att visa förflyttning
• Målen stödjer oss i de utmaningar som finns i framtiden (demografisk
utveckling och kompetensförsörjning)
• De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar:
•
•

Samhällsperspektivet är starkt kopplat mot Region Gotlands del i
samhällsutvecklingen på Gotland.
Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där
Region Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en
verksamhet där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och
utvecklas, inom ekonomiskt givna ramar

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

1.
2.
3.
4.
5.

Alla elever fullföljer gymnasiet
Inga barn och unga växer upp i våldsamma miljöer
Region Gotlands verksamheter ger befolkningen likvärdiga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa
Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Boende på Gotland känner delaktighet och tillit för samhället och varandra

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Alla barn ska erbjudas goda
uppväxtvillkor

Alla på Gotland ska ha
gymnasieexamen och
tillgång till utbildning hela
livet

Gotland ska ha god
beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar

Grupp 2:

Ökad upplevelse av
delaktighet och tillit, utifrån
jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv

Fler går ut gymnasiet nu och
i framtiden

Ökad jämlik och jämställd
fysisk och psykisk ohälsa

Förbättrad folkhälsa och
ökad jämlikhet

Halvera andelen unga med
fetma och halvera andelen
som lämnar skolan utan
gymnasiekompetens
(motsv.)

Hela Gotland ska leva

Grupp 3:

Grupp 1
Deltagare:
Meit Fohlin
Stefan Nypelius
Andreas Unger
VARFÖR

3

Alla på Gotland ska
ha gymnasieexampen och
tillgång till
utbildning genom
hela livet

2

HUR

1

Alla ungdomar ska
gå ut gymnasiet
med behörighet

Alla barn ska
erbjudas goda
uppväxtvillkor

Gotlänningar ska
göras delaktiga

Gotlänningar ska ha
möjlighet till
utveckling/
utbildning hela livet

Alla på Gotland ska
ha
gymnasieexamen
och tillgång till
utbildning hela livet

Alla barn ska möta
en bra skola och
erbjudas goda
uppväxtvillkor

Alla barn ska få
möjlighet att nå sin
fulla potential*
* Insatser och samhälle som
stärker varje barn utifrån sina
behov och förutsättningar

Gotland ska ha god
beredskap och
förmåga att hantera
samhällsstörningar

Gotland ska ha god
beredskap och
förmåga att hantera
samhällsstörningar

Inomregional balans
för jämlika livsvillkor

Gotland ska ha en
god beredskap att
hantera samhällsstörningar

Jämställdhet ska
genomsyra alla
verksamheter

Grupp 2
Deltagare:
Filip Reinhag
Mats-Ola Rödén
Ola Björkqvist
Rolf Öström
VARFÖR

3

Ökad upplevelse av
delaktighet och
tillit, utifrån
jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv

Förutsättningar för
fysisk och psykisk
hälsa genom soc.
deltag, kultur &
fritid, levnadsvanor

2

HUR

1

Jämställda
arbetsplatser inom
RG

Fler går ut
gymnasiet nu och i
framtiden

Fler personer
upplever trygghet
(Säkerställa
säkerhet,
beredskap,
trygghet)

Förbättra resultat i
skolan –fler slutför
gymnasiet (och skapa
förutsättningar för att
det sker även fortsatt)

Förbättrad upplevd
fysisk och psykisk
hälsa

Ökad jämlik och
jämställd fysisk och
psykisk ohälsa

Skapa goda
förutsättningar för
välbefinnande och
gemenskap genom
kultur- och fritid

Fler ska kunna få
möjlighet till att få
bostad och behålla
den

Ökad delaktighet,
kunna påverka sin
vardag (inkl.
påverkan tillit)

Tidiga sociala
insatser
(förebyggande
verksamhet,
samverkan)

Kultur & Fritid

Grupp 3
Deltagare:
Eva Ahlin
Thomas Gustafson
Jesper Skalberg- Karlsson

VARFÖR

3

Förbättrad folkhälsa
och ökad jämlikhet

(Prioritera: självmord, narkotika,
utsatta grupper & ökad trygghet.
Är en sammanslagning av tidigare
mål nummer 1 och 3)

Halvera andelen unga
med fetma och
halvera andelen som
lämnar skolan utan
gymnasiekompetens
(motsv.)

Hela Gotland ska
leva

(En utveckling/förbättring av
tidigare mål 4)

(Tidigare mål 6. Liknande
indikatorer
som tidigare)

2

HUR

1

Fler ska ta
studenten

Färre självmord

Tryggheten ska öka

Minska övervikt hos
unga

* Lorem

Narkotikafritt
Gotland

Hela Gotland ska
leva

Prioritera utsatta
grupper

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ökad befolkning i arbetsför ålder på Gotland
Arbetsgivare finner arbetskraft med rätt kompetens
Skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
Det ska finnas goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på Gotland
Stärka tillgängligheten till, från och på Gotland.
Förstärka bilden av Gotland som en attraktiv plats att leva, bo, studera och verka på

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Grupp 2:

Grupp 3:

Tillgång till bostäder utifrån
individers behov

Ökad befolkning i rätt
bostäder.
Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

(Tidigare mål 8, 9, 10. Rätt
använd kompetens, matchning,
samverkan kring
utbildningsinriktning)

Fler gotlänningar i arbetsför
ålder
Tillgång till rätt kompetens

Region Gotland som
företags- och näringslivsfrämjande funktion ska
stärkas

Ökad tillit

(Avser trygghet i samhället men
även upplevd trygghet i
myndighetsutövningen)

Attraktionskraft

Tidigare mål 7 & 13. Vilja och
möjlighet att flytta hit (bostad,
befolkning, kultur)

Jämlik tillväxt

(”Alla till del”, hela Gotland)

Infrastruktur

(Tidigare mål 11. El, vatten, färja,
flyg, bredband. Avser både
tillgång och kvalitet)

Gruppering av målen

Grupp 1
Deltagare:
Meit Fohlin
Stefan Nypelius
Andreas Unger
Saga Carlgren
VARFÖR

3

Tillgång till bostäder
utifrån individers
behov

2

HUR

1

Fler i arbetsför ålder

Tillgång till bostäder
utifrån individers
behov

Öka befolkningen i
åldern 25-45 år

Ingen bostadsbrist/
tillgång till bostäder
utifrån individers
behov

Fler gotlänningar i
arbetsför ålder
Tillgång till rätt
kompetens

Region Gotland som
företags- och
näringslivsfrämjande funktion
ska stärkas

Tillgång till rätt
kompetens

Ökad sysselsättning
– ökad skattekraft

*Blir en aktivitet utifrån målet
att nå ”rätt kompetens”

Tillgång till rätt
kompetens*

Ett utbildningsutbud
som gynnar
gotländsk tillväxt
och utveckling*

Ökad attraktionsoch konkurrenskraft

Region Gotland som
företags- och
näringslivsfrämjand
e funktion ska
stärkas

Grupp 2
Deltagare:
Filip Reinhag
Ola Björkqvist
Rolf Öström
Mats-Ola Rödén
VARFÖR

3

Befolkning/
bostäder

2

HUR

1

Befolkningsmål

Ökad befolkning i
rätt bostäder.
Kompetensförsörjning

Högre och ”rätt”
utbildningsnivå/
kompetens

Inkomstnivåer?

Ökad tillit
(Avser trygghet i
samhället men även
upplevd trygghet i
myndighetsutövning
)

Rätt utbildning,
högre
sysselsättningsgrad

Förutsättningar för
företagande

Jämlik tillväxt
(”Alla till del”, hela
Gotland)

En jämlik tillväxt
över hela ön

Ökad tillit- tolerans

Goda
kommunikationer
för alla +
infrastruktur (el,
vatten etc)

Högre
sysselsättningsgrad

Förädlingsgrad

Tillit

Grupp 3
Deltagare:
Jesper Skalberg-Karlsson
Eva Nypelius
Isabel Enström
Lars Engelbrektsson
VARFÖR

3

Kompetensförsörjning

(Tidigare mål 8, 9,
10)

1

Nåt om bostäder

(Tidigare mål 7 &
13)

God försörjning
med kompetens

2

HUR

Attraktionskraft

Nåt om
kompetensförsörjni
ng

Fler människor

Innovationsklimat

Infrastruktur

(Tidigare mål 11)

Attraktiv plats för
fler människor

Infrastruktur och
kommunikationer i
nivå med Sverige

Attraktionskraft

Företagsklimat

Inkluderande
tillväxt

God folkhälsa

Ekologisk hållbarhet
Förslag till ny formulering:
Målområdets utan jämförelse dominerande utmaning är att Region Gotlands arbete ska medverka till att
hela det gotländska samhället blir klimatneutralt, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal.
Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Samtidigt ska Region Gotland ha kraft att ta sig an övrigt miljöarbete i enlighet
med gällande miljöprogram. Det innebär att arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö,
bidra till giftfria kretslopp, öka den cirkulära ekonomins betydelse samt överlag bruka naturen så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald bevaras.
Förslag till mål (i prioriterad ordning):

1.

2.
3.
4.

Region Gotlands klimatavtryck ska minska genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering
Långsiktigt säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Region Gotland ska genom hållbara val bidra till ansvarsfullt samhällsbyggande som
minskar belastningen på ekosystemen
Hållbart brukande av naturen; ekosystemtjänsterna värnas

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Grupp 2:

Säkra ekosystemtjänster för
gotlänningarna och Gotland
”Lätt att göra rätt”

Ekokommun Gotlands
klimatavtryck skall minska

Energieffektivisering och
omställning till förnyelsebar
energi

Region Gotland ska ta vår
andel av ansvaret för 1,5graders målet

Region Gotland ska bidra till
ansvarsfullt
samhällsbyggande som
minskar belastningen på
ekosystemen

Långsiktigt säkra tillgången
till förnybar energi och
vatten av god kvalitet

Gruppering av målen
Säkra ekosystemtjänster för
gotlänningarna och Gotland
”Lätt att göra rätt”

Grupp 1
Deltagare:
Eva Nypelius
Filip Reinhag
Ola Björkqvist

Till RUS: Transporter (flyg & färja)

VARFÖR

3

Energieffektivisering
och omställning till
förnyelsebar energi

Ekokommun
Gotlands
klimatavtryck skall
minska

Energieffektivisering
och omställning till
förnyelsebar energi

2

HUR

1

Säkra tillgång till
vatten av god
kvalitet och
kvantitet

Ställa om till
förnyelsebar och
lokalproducerad
energi

Beredskap för
klimat-förändringar
i verksamheter

Utveckla
Ekokommun

Lätt att göra rätt,
info allmänhet och
skola

Gotlands
klimatavtryck skall
minska

Giftfri vardag!

Grupp 2
Deltagare:
Stefan Nypelius
Jesper Skalberg-Karlsson
Meit Fohlin
Saga Carlgren
VARFÖR

3

Region Gotland ska
ta vår andel av
ansvaret för 1,5graders målet

HUR

1

Långsiktigt säkra
tillgången till
förnybar energi och
vatten av god
kvalitet

Gotland tar sin del
av 1,5- gradsmålet

2
Gotland har en
aktiv roll/ vara i
framkant i
omställningen till
helt förnybart
energisystem

Region Gotland ska
bidra till
ansvarsfullt
samhällsbyggande
som minskar
belastningen på
ekosystemen

Region Gotlands
klimatavtryck ska
minska så vår del
av klimatmålet nås/
vara i paritet med
vård andel av
klimatmål

Säkra tillgången till
vatten av god
kvalitet

Nät med cirkulär
planering i
samhällsplanering
och Region
Gotlands
verksamheter

Region Gotland ska
bidra till
ansvarsfullt
samhällsbyggande
som minskar
belastningen på
ekosystemen

Region Gotland
samverkar med,
driver på och
uppmuntrar
samhällets aktörer

Kvalitet
Förslag till ny formulering:
Kvalitet i Region Gotland innebär att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparanta, förebyggande och
förvaltningsövergripande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Förslag till mål (i prioriterad ordning):

1. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt
med berörd person/verksamhet inom regionen. Resultatet ska ligga minst i nivå med snittet
för riket.
2. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska vara medskapande och bli respektfullt
bemötta. Resultatet ska ligga minst i nivå med snittet för riket.
3. Genom förnyelsesprång, innovation och digitalisering säkras värdeskapande och effektiva
processer.

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Tillgänglighet

Bemötande och delaktighet

Ständiga förbättringar
genom innovation och
digitalisering
”gnetande”
”språng”

(Lätt) tillgänglig välfärd av
hög kvalitet 24-7

Alla som nyttjar Region
Gotlands tjänster ska känna
sig informerade, delaktiga
och respektfullt bemötta

Vi skapar maximalt värde
(utifrån behov och
förväntningar) för
skattepengarna

Grupp 2:

Gruppering av målen

Grupp 1

Tillit

Deltagare:
Eva Nypelius
Filip Reinhag
Andreas Unger
Saga Carlgren

Tillgänglighet

Bemötande

VARFÖR

3

Tillgänglighet

Bemötande

2

HUR

1

Brukare känner sig
delaktiga och
involverade i
verksamheter man
är berörd av

Medborgarna ska
känna tillit till
Region Gotland

Ökad och rätt
digitalisering

Innovationssystem
som leder till
effektivisering

Ständiga
förbättringar på alla
nivåer

Tillgänglighet

Bemötande

Rätt använd
kompetens med rätt
förutsättningar

Grupp 2
Deltagare:
Stefan Nypelius
Jesper Skalberg-Karlsson
Meit Fohlin
Isabel Enström
VARFÖR

3

(Lätt) tillgänglig
välfärd av hög
kvalitet 24-7

2

HUR

1

Tillgänglig välfärd
av hög kvalitet 24-7

Vi skapar maximalt
värde för
skattepengarna

Alla som nyttjar
tjänster av Region
Gotland ska känna
sig delaktiga och
respektfullt bemötta

Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster ska känna
sig informerade,
delaktiga och
respektfullt
bemötta

Vi skapar maximalt
värde (utifrån
behov och
förväntningar) för
skattepengarna

Medarbetare
Förslag till ny formulering:
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad
organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till
för.
Medarbetare som är engagerade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten bidrar aktivt till
positiva resultat i verksamheten och är också goda ambassadörer för Region Gotland.

Förslag till mål (i prioriterad ordning):

1.
2.
3.
4.

Alla chefer har ett tillitsbaserat ledarskap
Alla medarbetare bidrar till verksamhetens positiva resultat
Region Gotland arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Grupp 2:

Medarbetare ges
förutsättningar för en god
balans mellan arbete och
fritid. Region Gotland
bedriver ett aktivt och
förebyggande hälsoarbete

Region Gotland har en
breddad och inkluderande
rekryteringsbas och
använder välfärdsteknologi
för att parera
arbetskraftsbrist

Chefer/ledare har ett nära
ledarskap och tydliggör
förväntningar och
förutsättningar

Varje medarbetare är
medskapande utifrån Region
Gotlands mål och dom vi är
till för

Vi möter framtidens
utmaningar genom att aktivt
ta tillvara kompetens i en
utvecklingsorienterad kultur
och organisation

Ledare/chefer ska ges bästa
förutsättningar för tillåtande,
coachande och tillitsbaserat
ledarskap

Gruppering av målen

Grupp 1
Deltagare:
Saga Carlgren
Stefan Nypelius
Filip Reinhag
Ola Björkqvist
VARFÖR

3

Medarbetare ges
förutsättningar för en
god balans mellan
arbete och fritid.
Region Gotland
bedriver ett aktivt
och förebyggande
hälsoarbete

Region Gotland har
en breddad och
inkluderande
rekryteringsbas och
använder
välfärdsteknologi för
att parera
arbetskraftsbrist

Chefer/ledare har
ett nära ledarskap
och tydliggör
förväntningar och
förutsättningar

2

HUR

1

Chefer och ledare
har goda
förutsättningar för
coachande och
nära ledarskap

Arbetsplatser har
ett inkluderande
förhållningssätt.
Breddad
rekrytering!

Medarbetare har
inflytande över hur
arbetet utformas
och utvecklas

Ledarskap som
stödjer
medarbetare till
rimliga ambitioner i
förhållande till
resurs och
tillräcklighet

Region Gotland
arbetar strategiskt
och medvetet med
välfärdsteknologi
och digitalisering
för att parera
arbetskraftsbrist

Region Gotland har
god arbetsmiljö och
ett aktivt
förebyggande
hälsoarbete

Medarbetare har
god balans mellan
arbete och fritid.
Kombinera arbete
och föräldraskap

Goda möjligheter
för karriärväxling
och karriärvägar

Grupp 2
Deltagare:
Meit Fohlin
Eva Nypelius
Andreas Unger
Rolf Öström
Fredrik Gradelius
VARFÖR

3

Ledare/chefer ska
ges bästa
förutsättningar för
tillåtande, coachande
och tillitsbaserat
ledarskap

1

Varje medarbetare
och ledare ska ha
förutsättningar och
kunskap att
använda Region
Gotlands system
och verktyg

Vi möter framtidens
utmaningar genom
att aktivt ta tillvara
kompetens i en
utvecklingsorientera
d kultur och
organisation

En modig
organisation som är
utvecklingsorientera
d

2

HUR

Varje medarbetare
är medskapande
utifrån Region
Gotlands mål och
dom vi är till för

Stort förtroende för
ledare och chefer

Medarbetare har
inflytande över hur
arbetet utformas
och utvecklas

En modig
organisation som
klarar omställning
och förändring
(utveckling/framka
nt/på tå)

Medarbetare ska
stanna, utvecklas
och hitta sin karriär
i Region Gotland

Medskapande och
delaktiga
medarbetare

Tillitsbaserad
organisationskultur
(våga fatta beslut)

Förutsättning för
god hälsa och långt
arbetsliv

En
organisationskultur
som uppmanar till
utveckling och
karriär

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

1.
2.

Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Region Gotlands ekonomiska ställning ska stärkas genom att soliditeten varje år förbättras
och är minst 45 procent vid mandatperiodens slut

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Balanskravsresultatet ska
uppgå till X% av
nettokostnaden

Skattefinansierade
investeringar ska vara
egenfinansierade till 100%
(över tid) och vara
samhällsekonomiskt
analyserade

Budgetresultatet skall vara
minst 2% av nettokostnaden

Soliditet minst 45%

Grupp 2:

Grupp 3:

Region Gotlands ekonomi
ska vara uthållig och i
balans ur ett
generationsperspektiv

Andelen strategiskt
prioriterad extern
finansiering ska öka

Gruppering av målen

Grupp 1
Deltagare:
Isabel E
Filip R
Stefan N
Lars E
VARFÖR

3

2

HUR

1

Resultat och
budget ska vara
minst 2% (över
tid?)

Resultat &
budgetresultat ska
vara minst XX%
över tid

Soliditet ska öka
(pensionskravet)

Balanskravsresultatet
ska uppgå till X% av
nettokostnaden

Soliditet i nivå med
övriga landet &
positiv med
pensionsskuld

Skattefinansierad
100% egen finans
(över tid)

Skattefinansierade
investeringar ska
vara
egenfinansierade till
100% (över tid) och
vara samhällsekonomiskt
analyserade

Andelen strategiskt
prioriterad extern
finansiering ska öka

Investeringar 100%
egenfinansierade &
samhällsekonomiskt
analyserade

Andelen strategiskt
prioriterad extern
finansiering ska öka

Investeringar ska
vara samhällsekonomiskt
analyserade

Intäktsbasen ska
strategiskt vidgas
med omvärldsblick
och riskanalyser
(ex. DISA, IPA,
NOVA)

Process: Analys &
prognos

Grupp 2
Deltagare:
Eva N
Andreas U
Ola B
VARFÖR

3

Budgetresultatet skall
vara minst 2% av
nettokostnaden

Soliditet minst 45%

2

HUR

1

Pensioner

Ta höjd för
demografiutveckling

Avtalstrohet

Grupp 3
Deltagare:
Jesper S-K
Meit F
Fredrik G
VARFÖR

3

Region Gotlands
ekonomi ska vara
uthållig och i balans
ur ett generationsperspektiv

2

HUR

1

Budgeterat resultat
ska uppgå till minst
2% av
nettokostnaden

Årets ekonomiska
resultat ska uppgå
till minst 2% av
nettokostnaden

Soliditeten ska vara
minst 45%

Region Gotlands
ekonomi ska vara
uthållig och i
balans ur ett
generationsperspektiv

Den totala
nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen
av skatteintäkter &
generella
statsbidrag

Skattefinansierade
investeringar ska
vara
egenfinansierade
till 100%

Alla verksamheter
ska ha balans
mellan uppdrag
och resurs (alla
verks. Arbetar med
ständig prioritering
utifrån resurs och
behov)

Öka andelen extern
finansiering för
utvecklingsinriktade
projekt

Nästa steg…
Respektive gruppledare ansvarar
för förankring inom partigruppen

Återkoppling önskas
senast 11 april
till Åsa Högberg

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 153

Styrkort 2020-2024

RS 2019/522

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen har ansvarat för framtagandeprocess av nya styrkortsmål
för perioden 2020-2023. Utgångsläget för processen har varit att styrmodellen inte
ska förändras i struktur utan kvarstå med de perspektiv och målområden som finns
idag.
Målteori för resultatstyrning under framtagandeprocessen har varit:
-

Mätbara mål som bygger på saklig fakta
Begränsning skapar fokus och kraft
Enbart prioriterade områden målsätts
Stärk styrningen men behåll samtidigt informationen

Principer för arbetet har varit:
Målen ska användas för att styra, det ska vara möjligt att visa förflyttning samt att
målen ska stödja oss i arbetet med de utmaningar som finns i framtiden (exempelvis
demografisk utveckling och kompetensförsörjning).
De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar:
Samhällsperspektivet är starkt kopplat till Region Gotlands del i samhällsutvecklingen
på Gotland.
Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där Region
Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en verksamhet
där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom
ekonomiskt givna ramar.
Regionstyrelseförvaltningens förslag till målformulering och mål lämnades i mars
över till partierna. Eftersom processen efter det är helt politisk så finns inget beslutsförslag från förvaltningen.
Uppdraget att ta fram indikatorer till målen och måttsätta dem ges till regionstyrelseförvaltningen. I dagsläget finns ett antal resultatredovisningar där indikatorer finns
för nuvarande mål, bland annat medborgarundersökningen, kommuners kvalitet i
korthet, Insiktsmätningen m fl. Det är troligt att också de nya indikatorerna kommer
att utgå från dessa.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 153 forts
RS 2019/522
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att sammanställa de
synpunkter och språkligt bearbeta de förslag som framkommit i de diskussioner som
förts under budgetberedningen till regionstyrelsen. Ärendet överlämnas därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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22 maj 2019

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Regional utveckling i Region Gotland – resurser och gränssnitt
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra
ansvaret som arbetslöshetsnämnd från regionstyrelsen till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2020 och återkomma med
förslag till beslut till budgetavstämningen i oktober.
 Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att föra över det
strategiska uppdraget för kollektivtrafiken från tekniska nämnden till
regionstyrelsen från och med 1 januari 2020 och återkomma med förslag till beslut
till budgetavstämningen i oktober.


Sammanfattning

Public Partner redovisade vid budgetberedningen 2018 en sin utredning rörande det
regionala utvecklingsansvaret i Region Gotland. Den föreslog att de regionala
utvecklingsfrågorna behövde mer politiskt utrymme, att de organisatoriskt sett skulle
ligga närmare regiondirektören, att roll- och ansvarsfrågorna mellan regionstyrelsen
och facknämnder skulle ses över samt att organisationen behövde förstärkas
bemannings- och kompetensmässigt. En process med en del beslut rörande detta har
pågått sedan dess som lett till såväl organisatoriska förändringar i
regionstyrelseförvaltningen, med ett närmande mellan regiondirektören och den
regionala utvecklingen, och inrättandet av ett regionalt utvecklingsutskott under
regionstyrelsen. Inför 2020 så återstår dock ännu resursfrågan och gränssnitten
mellan regionstyrelsen och andra berörda nämnder. Utgångspunkten för uppdraget
som regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) är det lagstadgade uppdraget i Lag
(SFS 2010:630) om regionalt utvecklingsansvar som Region Gotland har i Gotlands
län. Detta ansvar har av regionfullmäktige fördelats till regionstyrelsen, som utifrån
detta skall ansvara för att leda, samordna och följa den regionala utvecklingen på
Gotland i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin.
När det gäller hanteringen av kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor så
antog regionfullmäktige 2014 en arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. I denna
fördelas ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, medan regionstyrelsens förvaltning
beskrivs ha uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och
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kompetensförsörjning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnder fick sedan resurser
för att inrätta en arbetsmarknadsenhet. Med anledning av detta finns starka skäl att
överväga att föra över ansvaret som arbetslöshetsnämnd från regionstyrelsen till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Kollektivtrafiken är viktig för den regionala utvecklingen på Gotland, på många olika
sätt. I andra regioner så ligger det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken oftast på
regionstyrelsen, medan driften ligger i annan nämnd eller upphandlas. Det finns
därför skäl att överväga en överföring av ansvaret för de strategiska
kollektivtrafikfrågorna, så som trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den
regionala kollektivtrafiken, från tekniska nämnden till regionstyrelsen.
Den regionala utvecklingen var inte i en utpekad del i besparingspaketet om 170
mnkr 2017-2019, men har ändå tagit besparing i samband med detta. För att anpassa
resurssättningar till en nivå som gör det möjligt att hantera det lagstadgade uppdraget
föreslås en ramförstärkning. För att hantera det regionala utvecklingsuppdraget
saknas idag en del funktioner så som analys och uppföljning/utvärdering av
samhällsutveckling, regional attraktionskraft och varumärket Gotland, medan andra
funktioner som myndighetshanteringen av regionala tillväxtmedel,
kompetensförsörjning och internationellt samarbete inte räcker till för att klara
uppdraget på ett tillfredsställande vis och i linje med satta ambitioner.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Public Partner redovisade vid budgetberedningen 2018 en sin utredning rörande det
regionala utvecklingsansvaret i Region Gotland. Den föreslog att de regionala
utvecklingsfrågorna behövde mer politiskt utrymme, att de organisatoriskt sett skulle
ligga närmare regiondirektören, att roll- och ansvarsfrågorna mellan regionstyrelsen
och facknämnder skulle ses över samt att organisationen behövde förstärkas
bemannings- och kompetensmässigt. I samband med budgetavstämningen 2019 så
fattade regionstyrelsen följande beslut:
•

Regionalt utvecklingsutskott inrättas, som formellt börjar verka från och med 1
januari 2019.

•

Ledamöter och ersättare i regionalt utvecklingsutskott utses på regionstyrelsens
sammanträde den 12 december.

•

Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med regionstyrelsens
arbetsutskott omgående utreda och beskriva roller, ansvar och gränsdragning
kopplat till uppdragen som regionalt utvecklingsansvarig samt ta fram förslag till
arbetsordning.

•

Regiondirektören får i uppdrag att utreda organisation och resurssättning för att
stärka Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör och
återkomma med förslag till beslut till budgetberedningen 2019.

Det regionala utvecklingsutskottet inrättades enligt plan och en instruktion för detta
antogs. I samband med årsskiftet genomfördes därefter en intern
organisationsjustering inom regionstyrelseförvaltningen, som medförde ett närmande
mellan de regionala utvecklingsfrågorna och regiondirektören. Därmed återstår, i linje
med utredningens förslag, utredning av roller, ansvar och gränsdragning kopplat till
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uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig samt resurssättningen för att stärka
rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA).
Utgångspunkten för uppdraget som RUA är det lagstadgade uppdraget i Lag (SFS
2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Denna lag gäller för landstingen och
Region Gotland i egenskap av Gotlands kommun, med ansvar för
landstingsuppdraget. I uppdraget ingår ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, vilket
enligt lagen avser insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling, och
för länsplaner för regional transportinfrastruktur. Det regionala tillväxtarbetet
hanteras sedan vidare i Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) samt
förordningar som reglerar hantering och projekt- respektive företagsstöd.
Vägledande för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet är vidare regeringens
nationella strategi för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, och
de fyra prioriteringarna i denna:
•

Innovation och företagande

•

Attraktiva miljöer

•

Kompetensförsörjning

•

Internationellt samarbete

Till detta beslutar regeringen årligen om ett villkorsbrev till RUA, i vilket uppdrag
och erbjudanden preciseras. Enligt nämnd lagstiftning har ett antal nationella
myndigheter särskilt ansvar i relation till det regionala utvecklingsansvaret och
genomförandet av regionalt utvecklings- och tillväxtarbete. Detta medför möjligheter
och förväntningar på att aktivt leda och delta i nationella myndigheters insatser på
regional nivå. För detta ska den regionala utvecklingsstrategin vara vägvisaren. Vidare
har Tillväxtverket uppdraget att stötta regionala aktörer i deras tillväxtarbete, stödja
andra statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet och se till att
nationella och regionala aktörer samarbetar väl – vilket ställer krav på RUA. Det
regionala utvecklingsarbetet följs årligen upp på nationellt nivå i relation till nationella
strategin och villkorsbrev.

Roller, ansvar och gränsdragning kopplat till RUA-rollen
Ansvaret för det lagstadgade RUA-uppdraget ligger idag samlat på regionstyrelsen
genom det av regionfullmäktige fastställda reglementet. Eftersom ett sammanhållet
uppdrag ger bättre förutsättningar för att leda, samordna och följa upp den regionala
utvecklingen på Gotland, är utgångspunkten för nedanstående att det också skall
förbli ett samlat uppdrag under regionstyrelsen.
Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
Genom RUA-rollen har regionstyrelsen ett ansvar för att leda, samordna och följa
upp arbetet med kompetensförsörjning på Gotland. Det sker huvudsakligen genom
arbetet kopplat till den så kallade kompetensplattformen, vilket omfattar att:
•

Organisera och fastställa målsättningar utifrån prioriteringar i regionala
utvecklingsstrategier. För detta ska samverkan ske med bl.a. kommuner, arbetsliv,
utbildningsaktörer, statliga myndigheter och övriga aktörer i länet.
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•

Tillhandahålla analyser och prognoser på kort och lång sikt av
kompetensbehoven för privat och offentlig sektor.

•

Föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats och ge förslag på
insatser utifrån dessa, bland annat i syfte att fler ska påbörja reguljära studier.

I egenskap av kommun så har Region Gotland iklätt sig ett i stora delar frivilligt
åtagande för arbetsmarknadsfrågor. Lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd (bilaga
1) uppdrar dock åt kommuner att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala
åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.
Regionfullmäktige antog den 27 oktober 2014 en arbetsmarknadspolitisk strategi för
Gotland (RS 2013/797, RF § 14 2014). I denna, med efterföljande ändring av
reglementen, fördelas ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på
individnivå till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, medan regionstyrelsens
förvaltning beskrivs ha uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning.
Denna ansvarsfördelning rimmar i grunden väl med regionstyrelsens ansvar för den
regionala tillväxtpolitiken. Men mot bakgrund av att regionstyrelsen i den
arbetsmarknadspolitiska strategin inte ges något roll för arbetsmarknadsfrågor, samt
att uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden också renderat i
tillskapande av verktyg och resurser i form av en enhet för arbetsmarknad, så ter det
sig logiskt att också uppdraget som arbetslöshetsnämnd överförs till nämnden.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken har stor betydelse för såväl gotlänningar när det gäller transport till
service av olika slag likväl som för arbetspendling, men den har också en betydelse
för besökare. Kollektivtrafiken kan också bidra till miljömässig hållbarhet och
energiomställning. Kollektivtrafiken behöver således utvecklas för att stödja den
regionala utvecklingen så som regionfullmäktige fastställer den i den regionala
utvecklingsstrategin.
I andra regioner så ligger det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken oftast på
regionstyrelsen, medan driften ligger i annan nämnd eller upphandlas. Det finns
starka skäl att överväga en flytt uppdraget som kollektivtrafikmyndighet, med
ansvarar för att det finns ett trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den
regionala kollektivtrafiken, från tekniska nämnden till regionstyrelsen.

Resurssättning kopplat till RUA-rollen
Det regionala utvecklingsansvarets flytt från statlig förvaltning till regionernas
demokratiska församlingar har förändrats uppdragets genomförande. Från en tidigare
stor tyngdpunkt på projekthantering och utlysningar så har uppdraget kunnat breddas
till att inkludera till exempelvis kollektivtrafik likväl som sociala frågor. Regionerna
har också andra ekonomiska möjligheter än vad länsstyrelserna har när man väljer att
prioritera utvecklingsarbete inom givet område.
Region Gotland har unika möjligheter att skapa synergier genom att både vara
kommun och region, vilket är en stor fördel. Region Gotlands nackdel i
sammanhanget är att den minsta regionen i Sverige. Det regionala
utvecklingsuppdraget och del villkorsbrev som regeringen tillställer regionerna tar
ingen hänsyn till invånarantal, även om det ingår i uppdraget att arbeta utifrån de
regionala förutsättningarna.
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Regionstyrelseförvaltningen har utifrån Public Partners rapport fördjupat analysen
kring inom vilka områden Region Gotland inte klarar av det regionala
utvecklingsansvaret på ett tillfredsställande vis. Regionstyrelseförvaltningen har också
jämfört med andra regioner hur verksamheten är organiserad och vilka funktioner
och roller som anses vara generella. De områden Region Gotland behöver förstärka
funktionsmässigt i form av tillkommande tjänster är (kostnaden för 1 tjänst beräknas
till 800 tkr):
•

Analys, utvärdering och statistik avseende samhällsutveckling (1 tjänst)

•

Myndighetshantering avseende projekt- och företagsstöd (1 tjänst)

•

Regional attraktionskraft och varumärke (1 tjänst)*

•

Kommunikation (1 tjänst – för närvarande projektfinansierad till och med 2021)

•

Kompetensförsörjning (1 tjänst – eventuellt kan extern finansiering tillkomma
för 2020 och framgent)*

•

Internationellt samarbete (om nuvarande ambitionsnivå ska råda framgent så
behövs en förstärkning av resurserna)*

*Dessa områden definieras av regeringen som prioriterade (se ovan i avsnittet
bakgrund).
I bilaga 2 finns fördjupade kommentarer till resursbehoven.
När det gäller resursfrågor så har den regionala utvecklingsavdelningen påverkats av
det besparingspaket på 170 mnkr som lades för 2017-2019. Noterbart är att regional
utveckling inte utpekades som ett område för besparing i det underlag som låg till
grund för beslutet och som tillställdes regionstyrelsen i maj 2016. Regionstyrelsen har
sedan också tillskjutit öronmärkta medel för specifika uppdrag. Utöver detta har
avdelningen inom ram haft att hantera tydliga ambitionsnivåhöjningar som beslutats
av regionstyrelsen, men som inte efterföljts av tillkommande resurser. Hur detta
påverkat avdelningen för regional utveckling under perioden redovisas nedan:
•

Indragning av tjänst som biträdande regiondirektör med ansvar för regional
utveckling, uppdraget lades i den nybildade avdelningen 2017: - 1,2 mnkr

•

Besparing utifrån besparingspaket på administration: - 3,8 mnkr

•

Inspiration Gotland, besparing i samband med överföring av verksamhet: -1,3
mnkr

•

Exploateringsstrateger till följd av ökat tryck på exploateringsfrågorna, taget inom
ram med utträngningseffekt på övrig verksamhet: - 1,7 mnkr

•

Ramförstärkning för tillväxtprogram: + 2,0 mnkr (tidsbegränsat t o m 2020)

•

Ramförstärkning för landsbygdsutveckling: + 0,5 mnkr (tillsvidare –tjänst tillsatt
till kostnad om 0,8 mnkr)

•

Ramförstärkning för regional utvecklingsstrategi: + 2,1 mnkr (tillsvidare)

5 (9)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/454

Bedömning

Den slutrapport om möjliga besparingar som tillställdes regionstyrelsen i maj 2016,
och som låg till grund för besparingsbeslutet om 170 mnkr under 2017-2019,
föreslog inga besparingar kopplade till de regionala utvecklingsfrågorna. Inte desto
mindre belades avdelningen för regional utveckling, där det regionala
utvecklingsansvaret i tjänstemannaorganisationen hanteras, med ett stort
proportionerligt besparingsbeting. Denna besparing efterföljdes inte, till skillnad från
i övriga verksamheter, av en tydlig process där uppdrag drogs in eller ambitionsnivån
kring berörda utvecklingsfrågor sänktes. Snarare har ambitionsnivån höjts kring de
regionala utvecklingsfrågorna under denna period. Såväl när det gäller det regionala
tillväxtarbetet, genom ett nytt regionala tillväxtprogram och ett arbete med en ny
regional utvecklingsstrategi, som inom de sociala och ekologiska områdena som
behöver integreras i det regionala utvecklingsarbetet på ett tydlig och effektivt sätt.
Detta har medfört en hårt ansträngd arbetssituation samt att verksamheten inte har
kunnat leverera på lagda uppdrag, med en ackumulerad ärendebalans som följd.
Regionstyrelseförvaltningen delar Public Partners uppfattning om att det lagstadgade
uppdraget med det regionala utvecklingsansvaret inte är erforderligt resurssatt likväl
som att det finns skäl att se över en del interna gränssnitt ifråga om roll- och
ansvarsfördelning mellan nämnder och förvaltningar. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att de föreslagna besluten skapar förutsättningar för Region Gotland att
hantera det regionala utvecklingsansvaret på ett adekvat vis.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
Bilaga 2 – Fördjupade kommentarer till resursbehoven
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Bilaga 1 – Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

t.o.m. SFS 2017:726
SFS nr: 1944:475
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 1944-06-30
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:726
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
1 § I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta
särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara
arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd.

2 § Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja
kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av
arbetslöshet.

3 § Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att
1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör
sysselsättningsfrågor samt
3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar
hjälpverksamhet inom kommunen. Lag (2007:397).

4 § Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra
yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller
tjänsteman hos kommunen.

5 § För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i
kommunallagen (2017:725). Lag (2017:726).
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Bilaga 2 – Fördjupade kommentarer till resursbehoven

Generellt sett kan konstateras att Region Gotlands ambitioner avseende regional
utveckling, ur ett brett perspektiv som omfattar såväl tillväxt som miljö och social
hållbarhet, är ökande inom de flesta områden. De stora samhällsutvecklingsfrågorna,
i en tid av allt snabbare förändring, står högt på den politiska agendan. Då
avdelningen ofta har en central roll i dessa frågor så behöver den ständigt utvecklas
och anpassas utifrån både de politiska uppdragen och för att matcha ett föränderligt
samhälle med dess aktörer. Till följd av det besparingsprogram som bedrivits 20172019 så har avdelningen sparat mer än vad som tillkommit i resurstillskott, medan
uppdragsbördan har ökat. Detta har skapat en obalans mellan uppdrag och resurser.
En ny regional utvecklingsstrategi håller på att arbetas fram för att antas i
regionfullmäktige i december 2020. Den ska sedan ligga till grund för det regionala
utvecklingsarbetet på Gotland. Framtagandet bedrivs i projektform under 2019-2020
och planeras att delfinansieras med regionala tillväxtmedel (anslag 1:1 under
utgiftsområde 19 i statsbudgeten). Efter det att den regionala utvecklingsstrategin
fastställts, behövs ett fortsatt arbete med implementeringen, genomförande,
uppföljning, utvärdering och ständigt lärande så att strategin hålls levande och får
den verkan den är avsedd att ha. För att kunna utföra detta uppdrag tillfredsställande,
behövs analytisk kompetens (statistiker) för uppföljning och utvärdering, vilket idag
saknas.
Den nuvarande varumärkesplattformen utvecklades 2007-2008 i samband med
Vision Gotland 2025. Under hösten 2018 genomfördes en genomlysning av
varumärket Gotland genom en kvantitativ frågeundersökning omfattande hela
Sverige samt med kvalitativa intervjuer. Genomlysningen visar att
varumärkesplattformen till stor del är bra och adekvat, men visar också en del
utvecklingsområden. Plattformen bedöms som bra och träffsäker men arbetet med
och ägarskapet av varumärket Gotland har haft olika och otydlig hemvist under de
dryga tio åren som gått sedan plattformen utvecklades. En viktig slutsats är att
Region Gotland behöver arbeta mer strukturerat och tydligt med
varumärkesplattformen. En annan slutsats är att Region Gotland behöver ta ansvar
för ägarskapet av platsvarumärket Gotland. Det finns ingen annan aktör som kan
göra det.
Inom avdelningen för regional utveckling är det flera verksamheter som på olika sätt
är involverade i marknadsföringen av Gotland och rör sig inom ramen för
platsvarumärket. Det gäller det strategiska arbetet inom besöks- och turistnäringen
samt inom mat- och livsmedelsnäringarna men även turistbyrån, näringslivsarbetet
och arbetet med att attrahera kongresser till ön. Det finns i nuläget däremot ingen
funktion som har ett ansvar och resurser för att arbeta med och utveckla
varumärkesplattformen Gotland. Ska Region Gotland ansvara för att hålla ihop
arbetet med platsvarumärket, det vill säga koordinera, utveckla och äga
varumärkesplattformen, så behöver det också resurssättas.
Inom avdelningens ansvar finns myndighetshantering avseende projekt- och
företagsstöd, vilka finansieras genom statsbudgetens anslag 1:1 inom utgiftsområde
19 och styre av ett antal tillämpningsförordningar som regeringen har fattat beslut
om. I dess finns krav på beredning utifrån horisontella perspektiv samt särskilda
satsningar som kanaliseras via Tillväxtverket, som nationell myndighet för den
regionala tillväxtpolitiken.
Funktionalitet och kvalitet i hanteringen är idag inte tillfredsställande i denna
myndighetshantering, varför ett utvecklingsarbete behöver genomföras. Detta
behöver innefatta en mer strukturerad och transparent planering, beredning och
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hantering, vilket i sin tur förutsätter andra arbetsformer. Avdelningen ser därför på
förutsättningarna för att skapa ett projekt- och företagsstödshandläggarteam som på
ett bättre sätt kan stärka dessa finansieringsverktygs instruments roll i tillväxtarbetet, i
likhet med hur andra regioner har gjort. Det medför dock behov av en resurssättning
som ligger närmare andra regioner.
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Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Public Parter redovisade vid budgetberedningen 2018 en sin utredning rörande det
regionala utvecklingsansvaret i Region Gotland. Den föreslog att de regionala
utvecklingsfrågorna behövde mer politiskt utrymme, att de organisatoriskt sett skulle
ligga närmare regiondirektören, att roll- och ansvarsfrågorna mellan regionstyrelsen
och facknämnder skulle ses över samt att organisationen behövde förstärkas
bemannings- och kompetensmässigt. En process med en del beslut rörande detta har
pågått sedan dess som lett till såväl organisatoriska förändringar i regionstyrelseförvaltningen, med ett närmande mellan regiondirektören och den regionala utvecklingen, och inrättandet av ett regionalt utvecklingsutskott under regionstyrelsen. Inför
2020 så återstår dock ännu resursfrågan och gränssnitten mellan regionstyrelsen och
andra berörda nämnder. Utgångspunkten för uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) är det lagstadgade uppdraget i Lag (SFS 2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar som Region Gotland har i Gotlands län. Detta ansvar har av
regionfullmäktige fördelats till regionstyrelsen, som utifrån detta skall ansvara för att
leda, samordna och följa den regionala utvecklingen på Gotland i enlighet med den
regionala utvecklingsstrategin.
När det gäller hanteringen av kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor så
antog regionfullmäktige 2014 en arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. I denna
fördelas ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, medan regionstyrelsens förvaltning
beskrivs ha uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnder fick sedan resurser för att inrätta en
arbetsmarknadsenhet. Med anledning av detta föreslås ansvaret som arbetslöshetsnämnd överföras till nämnden från regionstyrelsen.
I den fysiska planeringen så är situationen idag splittrad. Regionstyrelsen har ansvar
för översiktsplanen, och fördjupningar av denna, medan miljö- och byggnämnden
hanterar detaljplaner. Strategiskt viktiga detaljplaner hanteras dock även av regionstyrelsen. Alla resurser för fysisk planering ligger också under miljö- och byggnämnden. I syfte att stärka kopplingen mellan den regionala utvecklingen och den
fysiska planeringen, och därigenom regionstyrelsens förmåga att hålla ihop den
strategiska samhällsutvecklingen, så föreslås uppdrag och resurser för fysiskplanering
överföras som helhet till regionstyrelsen.
forts
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Kollektivtrafiken är viktig för den regionala utvecklingen på Gotland, på många olika
sätt. I andra regioner så ligger det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken oftast på
regionstyrelsen, medan driften ligger i annan nämnd eller upphandlas. Uppdraget
som kollektivtrafikmyndighet, med ansvarar för att det finns ett trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den regionala kollektivtrafiken, förslås därför
överföras från tekniska nämnden till regionstyrelsen.
Den regionala utvecklingen var inte i en utpekad del i besparingspaketet om
170 mnkr 2017-2019, men har ändå tagit besparing i samband med detta. För att
anpassa resurssättningar till en nivå som gör det möjligt att hantera det lagstadgade
uppdraget föreslås en ramförstärkning. För att hantera det regionala utvecklingsuppdraget saknas idag en del funktioner så som analys och uppföljning/utvärdering
av samhällsutveckling, regional attraktionskraft och varumärket Gotland, medan
andra funktioner som myndighetshanteringen av regionala tillväxtmedel, kompetensförsörjning och internationellt samarbete inte räcker till för att klara uppdraget på ett
tillfredsställande vis och i linje med satta ambitioner.
Den slutrapport om möjliga besparingar som tillställdes regionstyrelsen i maj 2016,
och som låg till grund för besparingsbeslutet om 170 mnkr under 2017-2019,
föreslog inga besparingar kopplade till de regionala utvecklingsfrågorna. Inte desto
mindre belades avdelningen för regional utveckling, där det regionala utvecklingsansvaret i tjänstemannaorganisationen hanteras, med ett stort proportionerligt
besparingsbeting. Denna besparing efterföljdes inte, till skillnad från i övriga
verksamheter, av en tydlig process där uppdrag drogs in eller ambitionsnivån kring
berörda utvecklingsfrågor sänktes. Snarare har ambitionsnivån höjts kring de
regionala utvecklingsfrågorna under denna period. Såväl när det gäller det regionala
tillväxtarbetet, genom ett nytt regionala tillväxtprogram och ett arbete med en ny
regional utvecklingsstrategi, som inom de sociala och ekologiska områdena som
behöver integreras i det regionala utvecklingsarbetet på ett tydlig och effektivt sätt.
Detta har medfört en hårt ansträngd arbetssituation samt att verksamheten inte har
kunnat leverera på lagda uppdrag, med en ackumulerad ärendebalans som följd.
Regionstyrelseförvaltningen delar Public Partners uppfattning om att det lagstadgade
uppdraget med det regionala utvecklingsansvaret inte är erforderligt resurssatt likväl
som att det finns skäl att se över en del interna gränssnitt ifråga om roll- och ansvarsfördelning mellan nämnder och förvaltningar. Regionstyrelseförvaltningen bedömer
att de föreslagna besluten skapar förutsättningar för Region Gotland att hantera det
regionala utvecklingsansvaret på ett adekvat vis.
forts
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras till regionstyrelsens sammanträde och
ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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14 maj 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2020-2022
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•

Driftbudget 2020 fastställs
Investeringsbudget 2020 och 2021 fastställs
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 16 augusti med förslag till
fördelning per nämnd för kompensation av höjda internhyror 2020.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i
oktober 2019 med förslag till fördelning av investeringsramen för mark- och
stadsmiljö.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 18
september med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade inget eget förslag till budget för 2020.
Partierna i Alliansen, C-M-L-KD har ett budgetförslag där det budgeterade resultatet
för 2020 uppgår till 69 mnkr. I det upprättade budgetförslaget finns
effektiviseringskrav på nämndverksamheten på sammanlagt 60 mnkr 2020.
I plankalkylen beräknas det budgeterade resultatet 2021 till -14 mnkr och för 2022 till
-49 mnkr. År 2021 och 2022 krävs därmed stora effektiviseringar. För att nå
målsättningen på 2 procent (115 mnkr) inom planperioden krävs effektivisering på
164 mnkr. Förutom det effektiviseringskrav som ska genomföras 2020.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från 2 maj 2019 och hänsyn har tagits
till kända förändringar i finansförvaltningen. Utdelning från GEAB är upptagen med
10 mnkr år 2020, därefter är nivån på utdelningen osäker och därför inte medräknad i
planen för 2021 och 2022.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning för generell
personalkostnadskompensation uppgår 2020 till 85 mnkr och för särskild satsning på
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jämställda löner och bristyrken är 15 mnkr avsatt. För åren 2021 och 2022 är
avsättningen totalt 100 mnkr per år. Avsättning för interna prisökningar och externa
avtal har gjorts med 33 mnkr 2021 och 2022. Inga andra avsättningar för
kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster beräknas till 10 mnkr per år 2020-2022.
Vinster från exploateringsverksamhet beräknas till 15 mnkr 2020 och 10 mnkr 2021
och 2022.
Investeringsbudgeten uppgår 2020 till totalt 443,8 mnkr varav investeringar i
skattefinansierad verksamhet till 313,9 mnkr. 2021 uppgår investeringsbudgeten till
totalt till 497,5 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 358,3
mnkr.
Ärendebeskrivning

Till regionstyrelsens behandling av ärendet om strategisk plan och budget finns
bifogat


Plankalkyl 2020-2022 utifrån Alliansens budgetförslag¨



Förslag till investeringsbudget för 2020 och 2021 samt investeringsplan för
åren 2022-2024.

Till regionfullmäktiges behandling kommer ärendet kompletteras med följande
handlingar. Dessa kommer då att utgå från regionstyrelsens budgetbeslut.


Resultatplan för åren 2020-2022



Ramberäkning där nämndernas driftbudgetramar redovisas



Exploateringsbudget för 2020 samt plan 2021-2023



Finansförvaltningsbudget 2020



Finansplan för åren 2020-2022



Balansplan för åren 2020-2022

Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 18 september 2019.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv ska enligt
fastställd planeringsprocess tas fram och beslutas av RF i juni. Eftersom RF samtidigt
ska besluta om nya övergripande mål för perioden 2020-2023 så kommer dessa
riktlinjer och direktiv att utformas med de nya målen som utgångspunkt och därför
beslutas i november i år.
Bedömning

Att nå ekonomi i balans samtidigt som behoven till följd av förändrad demografi
ökar utmanar verksamheterna på flera olika sätt. I rapporten Långsiktig finansiell
analys som PWC gjort på uppdrag av regionen slås fast att för att inte försämra de
ekonomiska förutsättningarna, med hänsyn tagen till de demografiska behoven
framåt, behöver vi genomföra en årlig effektivisering motsvarande 1,13 procent fram
till 2027 alternativt höja skatten med 6 kronor.
Ett första steg är den effektivisering på 60 mnkr som föreslås år 2020.
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I plankalkylen kan sedan utläsas att en fortsatt effektivisering på drygt 160 mnkr på
två år krävs för att ha ett resultat på 2 procent år 2022. Hur de kommande åren ser ut
har vi inte prognossiffror på från SKL men enligt slutsatserna från den långsiktiga
finansiella analysen kommer en nivå på effektivisering på cirka 50 - 60 mnkr årligen
krävas för att den ekonomiska ställningen ska bibehållas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Plankalkyl 2020-2022
(löpande priser, mnkr)
Budget Ny budget
2020*
2020
1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
effektivisering
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv

Ny plan
2021

Ny plan
2022

-5 121

-5 120

-5 335

-5 373

-5 164

-5 291

-5 359

-5 428

245

245

245

245

-69

-74

-88

-88

164

-33

0

-33

-66

-100

0

-100

-200

-245

-245

-245

-245

-5 366

-5 365

-5 580

-5 618

4 041

4 041

4 166

4 319

1 429

1 429

1 457

1 479

762

762

786

800

8

8

0

0

494

494

508

516

2

2

0

0

Övriga statsbidrag

163

163

163

163

5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5

15

5

5

-51

-51

-62

-70

58

69

-14

115

2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster
därav
kommun
extra bidrag flykting kommun
landsting
extra bidrag flykting landsting

8 Årets resultat (förändring
av eget kapital)

*innan budgetberedning

Investeringsbudget 2019-2020 plan 2021-2023
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

3 400
2 000

3 400
2 000
1 400

3 400
2 000

3 400
2 000

3 400
2 000

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Landsbygdsutveckling
Paternosterverk varuförsörjningen
Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek
Bokningssystem
Bokbuss
Lokalinvesteringar
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdhem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Fole skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar

500
400
3 500

1 200
1 500
2 200
500

7 600
2 900
550
2 000
300
650

3 200

10 550

3 000

8 100

1 500
2 000
4 050

0

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

3 000
10 000

3 000
10 000

3 000
10 000

2 000

2 000

1 000

1 000

16 500

000
500
000
000
400
24 900

2 000
4 000
1 000

20 000

16 000

16 000

26 000

45 750

33 500

25 450

21 400

Investeringspott

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Gata och park
Beläggningsprogram

1 000

6 000

6 000

6 000

6 000

1 500
500
1 200
500
800
2 000
1 000
1 500

1 500
500
1 200
500
800
2 000
1 000
1 500

1 500
500
1 200
500
800
2 000
1 000
1 500

1 000

1 000

1 000

800

7 200

500
3 000

500

14 300

17 700

IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
E-arkiv
Teknisk plattform IT
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät
Wifi-utbyggnad äldreboenden
Utbyte Flexite
Programsystem Almedalsveckan
Extern web bibliotek (förstudie)
Summa IT-investeringar
Summa RS/RSF

Budget
2020
3 000
8 000
2 000
1 000
1 500
1 000

Budget
2021
3
10
5
2

000
000
000
000

1
1
1
1

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen

Mark- och stadsmiljö
Enskilda vägar förbättrin
Ospec gator och vägar
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Anslutning flygplatsen
Dovhjorten parkeringshus
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan
Reinvestering kvarnar
Scen Almedalen
Ställplatser husbilar
Ram att fördela till budgetavstämning
Summa mark- och stadsmiljö

1 000
3 200
500
800
2 000
1 500
500
700
1 000
2 000

4 000
3 000

13 200

11 000
15 000

13 000

Kollektivtrafik
Utveckling i Visby
Utveckling i serviceorter inkl hpl
Nytt biljettsystem
Summa kollektivtrafik
VA-verksamhet
Ledningsutb ospec
Sanering VA-lednings nät
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
Herrvik VV Östergarns FIS
Avloppsreningsverk Fårö
Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggnad norra linan
Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn
Nytt avloppsreningsverk Hemse
Ledningsbyggnad Burs-Stånga
Dagvatten (utredningar)
Innovation
VA-utbyggnad
Vattenskydd
Drift, underhåll och förnyelse
Fordons- och maskinanskaffning
Reinvesteringar VA-anläggning
Summa VA-verksamhet
Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning, Fårö
Insamling
Slamtömningsplatser ARV
Avfallsplan
Fordons- och maskinanskaffning
Utbyte av containers
Summa avfallshantering

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

250
250
5 000
5 500

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5
11
2
2

000
000
000
000

5 000
11 000

5
11
2
2

000
000
000
000

5 000
11 000

5 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000
2 500
7 500
2 500
540
100
300

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000
2 500
7 500
2 500
540
100

250
1 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000
2 500
7 500
2 500
540
100
300
1 000

2 500
58 575
125 000

5 000
57 135
125 000

2 500
56 635
125 000

5 000
58 435
125 000

6 300

2 000

2 000

2 000

1 300
6 100
500
14 200

1 300
4 000
500
7 800

1 300
4 500
500
8 300

1 300
1 250
500
5 050

5 000
11 000

500

1
2
18
5
2
7

950
9 520
5 000
73 030
105 000

20 000
3 000
900
500
500

24 900

875
000
800
000
500
500

Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Visby hamn, ombyggnad fenderverk FL 7
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Logistikytor hamnområde Klintehamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Rensmuddring övriga hamnar
Reinvestering asfaltering Klinte
Utveckling Visby gästhamn
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
Summa hamnar

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

2 000
3 000

2 000
3 000

2 000
3 000
10 000

2 000
3 000
15 000

2 000
3 000

4 000

4 000

15 000

24 000

9 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

4 000

4 000

2 500
250
7 750

3 000
4 000
12 000

2 000
1 500
250

2 000
2 000
4 000

2 500
3 750

8 000

6 500

2 000
10 000

2 500
10 500

11 500

20 000

21 500

34 000

19 500

15 000
50 000
15 000
80 000

15 000
50 000

15 000
50 000

15 000
50 000

15 000
50 000

65 000

65 000

65 000

65 000

246 100
116 200
129 900

255 200
116 000
139 200

248 300
115 500
132 800

262 600
129 300
133 300

248 250
118 200
130 050

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

1 000
550
1 550

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Ställverk lasarettet
Summa fastighetsförvaltningavdelningen
Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Investeringsram
Summa TN/SBF

Miljö- och byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Fordon
Summa MBN/SBF

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Anpassning Polhemsskolan
Lunden förskola Väskinde
Alléskolan
Visborg - Västerhejde skola
Visborg förskola
Nya förskoleplatser
Roma förskola Skogsgläntan
Södervärnsskolan
Summa lokaler
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa BUN/UAF

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3 500
12 000
12 000

60 000
20 000
2 000

2 000
2 000
300
31 800

2 000

2 000

1 000
20 000
2 000

62 000

2 000

23 000

22 000

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

44 300

74 500

14 500

35 500

34 500

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA
Säkerhetshöjande åtgärder
KCG
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN/UAF

10 500
3 000

5 000
1 000
1 000
7 000

5 000
18 500

4 000
4 000

0

0

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

11 200

22 700

8 200

4 200

4 200

Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen, utrustning
Gruppbostad LSS 6 platser
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar
Summa SON/SOF

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

30 000

39 300
2 000

30 000

41 300

0

12 000
12 000

0

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

39 000

50 300

9 000

21 000

9 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

5 000

5 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrust, rtg
PCI
Narkosapparater
Inventarier för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA
Inventarier för operationsavdelning
Summa maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar
Akutmottagningen plan 2-3 + tillbyggnad plan 4-6, överlämnat till projektavd TKF
Ombyggnation bårhuset
Hab/Rehab
Primärvård
IVA
Operationsavdelning
Summa lokalinvesteringar
Summa HSN/HSF

10 000
5 000
5 600
2 500
10 600

5 000

35 000

11 000
3 000

2 500
17 500

2 500

0

4 000
2 000

37 000

1 000
15 000

1 000
20 000
21 000

20 000
24 000

0

69 600

42 000

60 500

48 500

22 000

Investeringsbudget totalt
varav VA och avfall
varav skattefinansierat

Budget
2020
443 750

Budget
2021
497 450

Plan
2022
381 000

Plan
2023
404 250

Plan
2024
346 350

129 900
313 850

139 200
358 250

132 800
248 200

133 300
270 950

130 050
216 300
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Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2020-2022, med fokus på budgeten 2020. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Det budgeterade resultatet för innevarande år 2019 uppgår till 57 miljoner kronor
(mnkr). Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt -46 mnkr. Den
totala prognosen beräknas ändå till + 64 mnkr på grund av positiva budgetavvikelser
för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto. Trots detta är det
oroväckande att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den
nivå som budgeten medger.
Utgångsläget inför budgetberedningen är beräknade skatteintäkter och bidrag 2020
på 5 470 mnkr enligt skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting
2 maj. Verksamhetens nettokostnader är beräknade till 5 366 mnkr och de finansiella
posterna är beräknade till 46 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på 58 mnkr. I
planen har 100 mnkr avsatts för personalkostnadsökningar, 33 mnkr till prisökningar
samt 67 mnkr för resursfördelningsmodeller.
Driftbudget
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153,9 mnkr för år 2020. Summan
innehåller kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya
behov (67,3 mnkr).
Investeringsbudget 2020-2021
Investeringsbudgeten för 2020 beslutades på regionfullmäktige 19 november 2018.
Nämnderna har i sina strategiska planer för 2020-2022 föreslagit vissa förändringar
utifrån regionfullmäktiges beslut.
Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 534 mnkr för 2020 (+85 mnkr
mot tidigare beslut) och totalt 2 390 mnkr 2020-2024.
Den största skillnaden för 2020 beror på att socialnämnden äskar medel för ny
korttidsenhet samt att regionstyrelseförvaltningen äskar medel för ny konstgräsplan. I
övrigt är det mindre justeringar.
forts
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, Ulrika Jansson, biträdande
ekonomidirektör och Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) föreslår att följande uppdrag ska beslutas i regionstyrelsen:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder till lägre kostnad.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag att säkerställa
att de IT-relaterade infrastrukturerna och processerna drivs mer effektivt och
rationellt än idag samt förslag till åtgärder som sänker de totala IT-kostnaderna.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projektdirektiv ska beslutas
vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till samordning
av personalförmåner för alla förvaltningar. Förvaltningen får också i uppdrag att
återkomma med vilka åtgärder som måste vidtas för att minska personalkostnaderna
samtidigt som löneutvecklingen ska vara marknadsmässig. Projektdirektiv ska
beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
återkomma med ett förslag på avsättning till pensionsmedel under planperioden.
Eva Nypelius (C) föreslår att följande uppdrag ska beslutas i regionfullmäktige:
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på
konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt. Uppdraget ska redovisas
på budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden i uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads-, tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess. Projektdirektiv
ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
forts
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Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation
på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt
kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till
åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I uppdraget
ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild.
Projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljerad investeringsbudget för
äldreboenden och i samband med det titta på möjligheterna att utöka platser vid
befintliga boenden. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen 2020.
Eva Nypelius (C) föreslår följande driftsbudget från C-M-L-KD.
C-M-L-KD
A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
Avsatt för personalkostnadskompensation

100,0

Personalkostnadskompensation

-85,0

Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

-15,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

67, 0

Resursfördelningsmodell BUN

-40,8

Resursfördelningsmodell GVN

-3,8

Resursfördelningsmodell HSN

-39,2

Resursfördelningsmodell SON

-27,1

Delsumma resursfördelningsmodeller

-43,9

Summa nya beslut personalkompensation
resursfördelningsmodeller

-43,9
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B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

33,0
-25,4

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

-5,1

Höjning internhyra

-4,0

Summa externa avtal och interna priser

-1,5

C. Förslag till ramtillskott
RS: Verksamhetsutveckling genom digitalisering

-1,5

RS: Regional utveckling, projektkontor,
ökad befolkning

-1,5

RS: föreningsbidrag gymnastikhall

-0,5

TN: Kollektivtrafik

-5,0

Summa ramtillskott

-8,5

D. Effektivisering
Ofördelad effektivisering

-60,0

Delsumma effektivisering

60,0

E. Övriga förändringar
Utdelning GEAB

10,0

Borttagande av avkastning fastighet

-5,0

Summa övriga förändringar

5,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

11,1

Utgångsläge inför budgetberedningen

58,0

Justerat resultat

69,1
forts
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Eva Nypelius (C) föreslår följande investeringsbudget från C-M-L-KD
Investeringsbudget 2020-2021 - förslag C-M-L-KD (sammanfattning)
(mnkr)
2020

2021

3,4
2,0

3,4
2,0
1,4

Regionstyrelseförvaltningen
-

Investeringspott
Landsbygdsutveckling
Paternosterverk varuförsörjningen
Meröppet bibliotek
Bokningssystem
Bokbuss
Lokalinvesteringar
IT-investeringar

0,5
0,4
3,2
16,5

3,5
10,6
24,9

5,0
1,0
13,2
5,5
105,0
24,9
7,7
3,8
80,0

5,0
6,0
15,0
5,0
125,0
14,2
12,0
8,0
65,0

6,0

6,0

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
-

Investeringspott
Gata och park
Mark och stadsmiljö
Kollektivtrafik
VA-verksamhet
Avfallshantering
Hamnverksamhet (affärsdrivande)
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
Fastighetsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltning
-

Räddningstjänst (ram)

forts
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Miljö- och byggnämnden
-

Investeringspott
Fordon

1,0
0,6

1,0
0,0

6,0
31,8
6,5

6,0
62,0
6,5

3,2
7,0
4,0

3,2
7,0
4,0

5,0
30,0
4,0

5,0
41,3
4,0

22,0
10,6
37,0

22,0
5,0
15,0

Investeringsbudget totalt

443,8

497,5

varav VA och avfall

129,9

139,2

varav skattefinansierat

313,9

358,3

Barn- och utbildningsnämnden
-

Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar

Socialnämnden
-

Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

Investeringspott
Maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar

Meit Fohlin (S) informerar arbetsutskottet om att S-V-MP-Fi avser att komma med
eget förslag gällande drift - och investeringsbudget till regionstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutar därför att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
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TN § 229

Anslutning till Visby flygplats

TN 2018/2253
TN AU § 173

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 8 400 000
kronor för att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan Lummelundsväg
och infarten till flygplatsen.
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att ansöka om statlig
medfinansiering och regionala tillväxtmedel (1:1-medel) för de totala kostnaderna
på 8 400 000 kronor för en cirkulationsplats under hösten 2018.
Tekniska nämnden föreslår att regionstyrelsen ger teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda eventuella behov av
planläggning inom ramen för projektet.

Att stärka Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem är ett av
Gotlands mål i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025. Det
förutsätter att hela resan fungerar smidigt. Infrastrukturen, som hamnar och
flygplatser, och tillgängligheten till dessa är centrala för hur väl transportsystemen
kan fungera. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk
roll.
Swedavia (ägare till flygplasten) och Region Gotland driver ett samverkansprojekt,
FysGot, i syfte att utveckla flygplatsen och tillgängligheten till den. I projektet ingår
tre delar - terminalen, flygplatsområdet och tillgängligheten till flygplatsen.
En förstudie har tagits fram för att ge en bild av vilka utvecklingsbehov som finns
för att möta både nuläget och framtida krav. Den behandlar kapaciteten i
terminalbyggnaden och kommunikationerna till och från flygplatsen.
Flygplatsen byggdes senast om på mitten av 1980-talet. Nu genomför Swedavia
anpassningar och om- och nybyggnader för att få effektivare flöden och utrymmen
anpassade till nuläge och framtida krav. Det gäller bl.a. gate, avresehall och
säkerhetskontroller, liksom åtgärder på flygplatsområdet.
Förslaget från projektet FysGot är att gå vidare med att förbättra för gång-, cykel och
kollektivtrafikanter längs Lummelunds väg och infarten till flygplatsen. Kapaciteten,
trafiksäkerheten och framkomligheten föreslås förbättras i korsningen mellan
Lummelunds väg och infarten till flygplatsen, genom att en cirkulationsplats byggs.
Kapacitetsmässigt finns det enklare lösningar än en cirkulationsplats men för att få en
attraktiv och mer trafiksäker anslutning till flygplatsen och Visby föreslås en
cirkulationsplats i korsningen.
En kalkyl finns framtagen som visar en total kostnad för hela projektet på cirka 21,2
miljoner kronor. I inledningen av projektet skall en förprojektering genomföras för
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att verifiera utformningsalternativ samt kostnaderna för projektet. I detta skede ska
det eventuella behov av planläggning klarläggas. Projektet kommer pågå 2019-2021.
En översiktlig kalkyl redovisas nedan.

Väg 149
Väg 69
Cirkulation
Mark, dp mm
Totalt

Kostnad (mnkr)
6,2
2,6
8,4
4,0
21,2

Projektet har möjlighet att söka statlig medfinansiering där Region Gotland är
väghållare samt regionala tillväxtmedel (1:1-medel).
Om tilläggsanslag, regionala tillväxtmedel och statlig medfinansieras beviljas kommer
kostnaderna att fördelas enligt nedan.
TNs strategiska plan och budget 2019-2021 9,7 mnkr ( varav 3, 2 mnkr från
trafiksäkerhetsplan, 0,5 mnkr från cykelplan och 6 mnkr från anslutning till
flygplatsen).
Statlig medfinansiering: 7,3 mnkr (varav 4,2 nmkr för cirkulationsplats och 3,1 mnkr
för åtgärder längs Lummelundsväg)
Regionala tillväxtmedel: 4,2 mnkr (4,2 mnkr för cirkulationsplats)
Vid budgetberedningen hösten 2018 kommer det föreslås att de 6 miljoner kronor
för anslutning till flygplatsen som idag finns i strategisk plan och budget år 20202021 flyttas till år 2019 för att säkerställa att projektet kan starta enligt tidplan.
Bedömning

Projektets bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 8 400 000 kr till en
cirkulationsplats.
Teknikförvaltningen avser att söka 4 200 000 kronor i statlig medfinansiering och
4 200 000 kronor i regionala tillväxtmedel (1:1-medel) för cirkulationsplatsen under
hösten 2018. Bidrag söks därmed för hela kostnaden, 8 400 000 kronor, av
cirkulationsplatsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Ordförande frågade om ansvarsfördelningen mellan Region Gotland och Swedavia.
Jenny förklarade att Region Gotland är ansvariga för vägen fram till flygplatsen.
Claes Nysell (L) frågade om cykelbanan på västra sidan om väg 149 kommer att
finnas kvar? Jenny svarade ja. Claes föreslår att cykelvägen på västra sidan om väg
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149 ska göras om till mopedbana enligt tidigare medborgarförslag. Jenny tar mer sid
förslaget.
Joan Sundin (V) frågade om projektet kan delas upp och prioritera tillgängligheten
för cyklister. Jenny svarade att förvaltningen bedömer att det presenterade förslaget
är det mest fördelaktiga.
Ordförande frågade om det kommer att finnas cykelbana norr om flygplatsen längst
väg 149. Jenny svarade att det är viktigt att säkerställa att cirkulationsplatsen blir bra
för alla trafikanter.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-10.
Presentation på sammanträde.
Skickas till
Regionstyrelsen

39 (45)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 156

Tilläggsanslag och beslut om stöd anslutning
Visby flygplats

RS 2019/409

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

x
x
x
x

Region Gotland medfinansierar projektet FYSGOT om trafiksäkerhet och
tillgänglighet till Visby flygplats med 50 % av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 4,2 miljoner kr, varav 0,25 miljoner kr ur 2019 års anslag,
0,95 miljoner kr ur 2020 års anslag och 3,0 miljoner kr ur 2021 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2019-07-01 till 2021-12-31.
Tilläggsanslag för bruttofinansiering medges med 11,5 miljoner kr.
Investeringsbudget 2020 på 3,2 miljoner kr flyttas från projekt Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplan till projekt Anslutning flygplatsen.
Investeringsbudget 2019 på 0,5 miljoner kr flyttas från projekt Cykelplan till
projekt Anslutning flygplatsen.
Projekt Anslutning flygplatsen budgeteras med 1,0 miljoner kr 2019, 9,0 miljoner
kr 2020 och 11,2 miljoner kr 2021.

Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FYSGOT för att utveckla
flygplatsen och förbättra tillgängligheten till den. Inriktningen är att förbättra för
gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att
förbättra korsningen väg 149/väg 69 genom en cirkulationsplats.
Tekniska nämnden beslutade (§ 229/2018) att för den del som avser cirkulationsplatsen, begära tilläggsanslag för bruttofinansiering med 8,4 miljoner kronor (övrig
finansiering sker inom tekniska nämndens budget). Samtidigt beslutade tekniska
nämnden att ansökningar om statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel
(1:1-medel) för den totala kostnaden, 8,4 miljoner kronor, för cirkulationsplatsen
skulle göras. Trafikverket har därefter beslutat om statlig medfinansiering på
4,2 miljoner kronor för cirkulationsplatsen.
Vid ärendets beredning har framkommit att summan som ska bruttofinansieras är
11,5 miljoner kronor eftersom ytterligare statsbidrag på 3,1 miljoner kronor erhållits.
Projektet ligger i linje med Region Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 där
kommunikationer är ett utvecklingsområde och där tillgängligheten till flygplatsen är
ett insatsområde.
Projektet överensstämmer med strategin i Vision Gotland 2025 om att stärka
Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.
forts
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RS AU § 156 forts
RS 2019/409

I investeringsbudgeten har projektet Anslutning flygplatsen budgeterats med totalt
6 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor 2020 och 4 miljoner kronor 2021. Övrig
egen finansiering sker genom omprioritering från andra projekt. Totalt avsätts
9,7 miljoner kronor ifrån tekniska nämndens investeringsbudget. Projektet beräknas
starta under 2019 varför budgeten behöver omfördelas mellan åren 2019-2021 med
1,0 miljoner kronor 2019, 9,0 miljoner kronor 2020 och 11,2 miljoner kronor 2021,
totalt 21,2 miljoner kronor.
Driftskonsekvenser i form av avskrivningar och internränta uppstår med 231 000 när
investeringen är färdig. Ett anslag för att täcka dessa ökade kapitalkostnader behövs i
2022 års budget. Enligt teknikförvaltningen ryms inte dessa kostnader inom
nuvarande budgetram.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24

41 (50)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/487
12 april 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Översyn sjukreseverksamhet
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner nedanstående som svar på uppdraget.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick, i samband med begäran om tilläggsanslag för sjukreseverksamheten från tekniska nämnden, i uppdrag att göra en översyn av
principerna för ekonomistyrning av sjukresor, RS 2018-12-12, § 375. Översynen ska
redovisas till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning

Sjukresor styrs av Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Region
Gotland har också tagit fram Bestämmelser för sjukresor, beslutade av regionfullmäktige 2017-10-23, § 158. Här redovisas vad regionen beslutat gälla sjukresor
inom Region Gotland utöver det som regleras i lagen.
I bestämmelserna framgår vem som har rätt till ersättning, vilka resor som ger rätt till
ersättning och vilka färdsätt som ersätts. Det framgår även vad som gäller vid resor i
samband med riks- och regionvård.
Ekonomistyrningen utgår helt ifrån de regelverk som gäller. Det är verksamhetens
ansvar att följa regelverket så att de sjukresor som ersätts är enligt detta. Vid missbruk kan resenären bli återbetalningsskyldig.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen menar att principerna för ekonomistyrningen av sjukresor är tydliga utifrån att det finns klara regler för hur resor med sjukresa får gå till.
I Region Gotland är budgetansvaret för sjukresor tilldelat tekniska nämnden medan
det framförallt är verksamheten inom hälso- och sjukvårdsnämndens område som
påverkar utfallet. Dock kan också tekniska nämnden påverka utfallet eftersom
beställningscentralen också har inflytande på om sjukresa ska godkännas eller inte.
Det är viktigt att alla berörda har god kunskap om regelverket och dess tillämpning
för att det inte ska ske sjukresor som inte följer detta. I dagsläget ligger ansvaret för
kunskapsspridning både inom teknikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/487

Om budgetansvaret ska förflyttas från tekniska nämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden behöver båda nämnder ta beslut om detta för att det ska kunna effektueras.
Beslutsunderlag

RS 2018-12-12, § 375

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Översyn sjukreseverksamhet

RS 2019/487

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Redovisning av uppdraget godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen fick, i samband med begäran om tilläggsanslag för
sjukreseverksamheten från tekniska nämnden, i uppdrag att göra en översyn av
principerna för ekonomistyrning av sjukresor, RS 2018-12-12, § 375. Översynen ska
redovisas till budgetberedningen.
Regionstyrelseförvaltningen menar att principerna för ekonomistyrningen av
sjukresor är tydliga utifrån att det finns klara regler för hur resor med sjukresa får gå
till.
I Region Gotland är budgetansvaret för sjukresor tilldelat tekniska nämnden medan
det framförallt är verksamheten inom hälso- och sjukvårdsnämndens område som
påverkar utfallet. Dock kan också tekniska nämnden påverka utfallet eftersom
beställningscentralen också har inflytande på om sjukresa ska godkännas eller inte.
Det är viktigt att alla berörda har god kunskap om regelverket och dess tillämpning
för att det inte ska ske sjukresor som inte följer detta. I dagsläget ligger ansvaret för
kunskapsspridning både inom teknikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Om budgetansvaret ska förflyttas från tekniska nämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden behöver båda nämnder ta beslut om detta för att det ska kunna effektueras.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-12
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1. Bakgrund om nätverket
Hansan är ett nutida aktivt nätverk av städer som historiskt hörde till, eller hade aktiva handelsutbyten med, det nätverk av handelsstäder som historiskt kallades för Hansan under
medeltiden.
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Region Gotland
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Hansedagarna 2025

1.1 Det historiska Hansan

Hansan utvecklades under andra hälften av 1100-talet som en följd av den nordtyska merkantila handelsexpansionen på både Nordsjön och Östersjön. Från 1300-talet formaliserades Hansan till att bli ett merkantilt och militärt förbund av städer. Hansan förlorade i inflytande under 1500- och 1600-talen, men formellt upplöstes det aldrig.
1.2 Det nutida Hanseförbundet grundades 1980

Den nya Hansan grundades 1980 av den nederländska staden Zwolle och har sedan dess
blivit världens största frivilliga sammanslutning av städer. Hansan är ett nätverk med 192
medlemsstäder från 16 länder.
En stad är årligen värd för Hansedagarna som samlar ca 2000 deltagare från ca 100 Hansestäder. Där deltar städerna på Hansemarknaden med sina montrar. Kulturgrupper och
konstnärer ges utrymme genom scenframträdanden respektive utställningar.
HANSEartWORKS erbjuder möjligheter för städerna att skicka in förslag på konstnärer
från sina städer och arbetsgruppen väljer vilka som får komma. Gotland har alltid hört till
de utvalda.
Därtill genomförs interna möten för valda delegater och det arrangeras seminarier. Därutöver finns Hansa Business som haft sitt säte i Herford, Westfalen, men som nu står inför
omstrukturering. Den grupperingen vänder sig inte bara till städer utan även till enskilda företag för att främja handel mellan städerna.
Sekretariatet ligger i Lübeck, ordförandeposten innehas alltid av Lübecks sittande borgmästare. Visby, genom Inger Harlevi, är vice ordförande. Region Gotland har under många år
varit medlem av Hansanätverket. Region Gotland har sänt delegater till Hansedagarna och
även medverkat på marknaden vid Hansedagarna sedan Visby blev medlem.
Hansan är även en certifierad Cultural Route, utnämnd av Europarådet för mänskliga rättigheter, som andra i ordningen redan 1991. Sedan de strängare kraven från Europarådet
infördes 2011 har det bidragit till att kulturturismen står i fokus på Hansamötena. Hansan
representeras hos Europarådet av vice ordförande Inger Harlevi, som även arrangerar ett
turismseminarium varje Hansedag där ca 50 städer deltar.

Ärendenr RS 2017/1023 Datum 2019-03-05

1.1.2 Därför finns Hansan

Idén med Hansan är att öka medvetenheten om städernas gemensamma historia och främja
samarbetet mellan dem. Målet med nätverket är att bidra till ekonomisk, kulturell, social
och samhällelig enhet i Europa. Europatanken är grunden för samarbetet. Hansan bidrar
till att stärka medlemsstädernas medvetenhet så att de kan uppfylla sin roll i utvecklingen av
en levande demokrati.
För att uppnå detta ambitiösa mål fastställde Hansan sina stadgar och utgångspunkter för
sina verksamheter år 2000. Man har följande aktiviteter:
• PR-aktiviteter som understryker aspekter som är gemensamma för Hansestäderna
• Utbyte av kultur, turism, näringsliv och tradition
• Överföring av kunskap, sociala aktiviteter och information
• Förstärkning av ekonomiska och handelsrelaterade kontakter
• Införande av ungdomar (Youth Hansa) i utvecklingen av Hansan

2. Hansedagarna – en samtida mötesplats för städer i samverkan
I det historiska Hanseförbundet så samlades städerna till en Hansedag varje år. Sedan 1980
så samlas återigen medlemmarna i det Nutida Hanseförbundet till Hansedagar.
2 (8)

Region Gotland
REGU

Hansedagarna 2025

2.1

Vad innehåller Hansedagarna?

Hansedagarna pågår under 4 dagar från torsdag till söndag i maj eller juni varje år. Det är
ett evenemang som vänder sig till valda delegater, besökare från den egna staden och från
andra städer, näringsliv, civilsamhälle, media. De huvudsakliga inslagen i Hansedagarna består av Hansemarknaden där besökare kan gå runt till och besöka de olika städerna. I montrarna finns inte enbart information om varje stad utan det erbjuds ofta även aktiviteter att
prova på och besökaren kan också smaka mat och dryck. Kulturhansan omfattar scenframträdande, filmvisningar, konserter, utställningar, för samtliga deltagare arrangeras invigningsceremonin och avslutningsparaden bland annat. Hansedagarna är även ett tillfälle för
medlemsstäderna att träffas. Hansestädernas delegater sammanträder för att diskutera olika
utvecklings- och samarbetsfrågor. Värdstaden har därutöver möjlighet att bjuda in till särskilda samtal med olika delegationer och värdstaden arrangerar även mottagningar med
Lübeck och föregående års och kommande års Hansedagsvärdsstad. Ungdomshansan samlar ca 100 deltagare från olika städer och det finns ett särskilt program med aktiviteter för
dem. Business Hanse omfattar näringslivsutbyten och handelsfrågor, vilket handlar om företagsbesök, matchning och samarbeten.

3. Åtaganden, möjligheter och förutsättningar att vara värdstad
2025
Arbetet med värdskapet påbörjas 3 - 5 år före själva evenemanget äger rum och det kulminerar med själva genomförandet av Hansedagarna.

Ärendenr RS 2017/1023 Datum 2019-03-05

3.1 Åtaganden för värdstaden

Det finns ett antal åtaganden som åligger värdstaden att bekosta och att organisera. Följande punkter ingår:
Säkerställa och förboka tillräcklig logikvantitet inom olika prisklasser.
Upprätta en stab som ansvarar för samtliga delar inom evenemanget.
Ordna möteslokaler med tillhörande teknisk utrustning till samtliga möten för delegater,
kommissionen etc.
Enklare måltider för delegaterna i samband med möten och förhandlingar.
Möteslokaler till de tre seminarierna.
Under höstkommissionen året före presentera hela programmet för de kommande Hansedagarna för godkännande av kommissionen. Presidiet avlägger besök ca 1 till 1 ½ år före
genomförandet för att stämma av förberedelserna.
De möteslokaler som behövs under höstmötet bekostas av staden.
Ombesörja marknadsföring, information, kartor och även tydlig skyltning i staden och på
marknaden.
Tillhandahålla tillräckligt med toaletter för besökarna, gratis för deltagarna i Hansedagarna.
Ombesörja och bekosta tolkning engelska-tyska.
Hansemarknaden skall kännetecknas och utformas i Hansans anda med central placering i
staden.
Utforma marknadsplatsen med tält eller bodar, möblemang, elanslutning och vatten, för
detta betalar varje utställande stad en summa (från 350 Euro).
För kulturgrupperna skall det finnas flera scener med nödvändig teknisk utrustning av ljud
& ljus.
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Tillhandahålla värdar till kulturgrupperna vilka talar samma språk som sin utsedda grupp.
Ansvara för Ungdomshansans program inkl. övernattning, transporter och måltider.
På lördagen arrangera en Hansafest med underhållning, mat & dryck (deltagaravgift 10
Euro).
Arrangerandet av avslutningsparad på söndagen.
3.2 En skattning av kostnader

Hansedagarna i Rostock 2018 hade en total kostnad på EUR 1 556 000, med en fördelning
av kostnader enligt följande:
- Personal 33 %
- Hansemarknaden 12 %
- Kultur- och scenverksamhet 13 %
- Marknadsföring och annonsering 13 %
- Säkerhetsfrågor 11 %
- Övriga kostnader 17 %
Rostock fick intäkter motsvarande EUR 484 405 fördelade enligt:
- Sponsring 51 %
- Marknader 27 %
- Inträdesavgifter 15 %
- Parkeringsavgifter och reklamintäkter 4 %
- Övrigt 4 %
Kostnaderna (och intäkterna) omfattar enbart perioden 2015-2018, så eventuella kostnader
som uppstått dessförinnan ingår ej. Rostocks kostnader och intäkter indikerar vad en
värdstad behöver ta höjd för och ha finansieringsberedskap för. Samtal med arrangörerna
av Hansedagarna 2017 (Kampen, Nederländerna) och 2016 (Bergen, Norge) har visat på en
motsvarande nivå, att en budget för genomförande kan uppskattas till ca 10 miljoner kronor i 2018 års penningvärde.
När Visby var värd 1998 landade den totala kostnaden på drygt 7,8 miljoner kronor, nettokostnaderna på 6,05 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beviljade 4,234 miljoner kronor.
Sponsringen från privata företag uppgick till hela 2,1 miljoner kronor, vilket var mer än vad
man hade budgeterat med.
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3.3 Finansiering

Det finns i huvudsak tre möjligheter till finansiering:
- Anslag från Region Gotland
- Intäkter från evenemanget
- Sponsring
En fjärde möjlighet, som är svår att bedöma möjligheten kring i dagsläget, är att ansöka om
extern medfinansiering från exempelvis EU:s regionala utvecklingsfond, ERASMUS+,
Svenska Institutet.
Vad avser anslaget från Region Gotland kan det ske som avsättning årsvis löpande, eller genom att avsätta ett belopp från överskottet 2018 som öronmärks till projektorganisationen.
Ett alternativt tillvägagångssätt kunde vara att bilda eller uppdra åt ett kommunalt bolag att
planera och genomföra evenemanget.
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3.4 Organisation och framförhållning

Det är för tidigt att slå fast formen för en projektorganisation. Men de funktioner som behövs är: styrgrupp, projektledning, ansvariga för boende, frivilliga (volontärer), festen, seminarieprogrammet, kultur, näringsliv, kommunikation och marknadsföring. Det kan vara
en tillgång att använda sig av kunskapen inom Almedalsveckans organisation inför genomförandet.
Projektorganisationen måste finnas på plats senast tre år före, alltså från 2022. Marknadsföringen av evenemanget vid Hansedagar som äger rum före 2025 kan inledas ett år tidigare i
samband med Hansedagarna i Riga. Den viktigaste Hansedagen att marknadsföra sig vid
blir i Neuss 2022 och i Gdansk 2024.
För att få till ett samlat utvecklingsarbete med Hansedagarna 2025 som hävstång behövs
det även en löpande dialog bland förtroendevalda om möjligheterna.
En möjlighet för att marknadsföra evenemanget mot gotlänningarna är att använda sig av
Visbydagen fram till 2025 för att marknadsföra evenemanget på hemmaplan.

4. Vad kan det ge Gotland att vara värd för Hansedagarna 2025?
"Nätet har tagit över koggens roll, och handelsvaran är turismen"
Utgångspunkten är föreningens grundläggande syfte och mål: att stärka Europaperspektivet, den ekonomiska, kulturella, sociala och samhälleliga enheten i Europa och i vårt närområde. Hansedagarna är ett tillfälle att tillsammans fira att vi är vi, bland andra, som delar
en framtid genom vår gemensamma historia. Värdskapet är även en del i Region Gotlands
arbete för att stärka Gotland som mötesplats i Östersjöregionen och att själva evenemanget
2025 med planerings- och genomförande samt tillvaratagandet av resultaten därifrån ligger i
linje med ett strategiskt arbete för att stärka besöksnäringen, handeln och nätverken med
vår omgivande geografi. Evenemanget bör användas till att understödja utvecklingen mot
en mer hållbar besöksnäring.
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4.1

Erfarenheter av att vara värd för Hansedagarna i Visby 1998

Hansedagarna 1998 räknas i nätverket som en milstolpe, då det infördes ett antal nya inslag.
Inte minst så var det första gången som Ungdomshansan arrangerades och det fanns ett
tydligt näringslivsinslag. Media fanns på plats, varav 121 utländska journalister.
Evenemanget utgjorde en klimax av ett långt förberedelsearbete på Gotland som involverade skolor, museer, näringsliv och civilsamhället. Exempel på resultat därav var att skolorna i sin bildundervisning tog fram samtliga deltagande städers vapen som sedan det flaggades med i centrala delar av Visby innerstad. Det lokala gotländska näringslivet visade upp
sitt kunnande inom områdena miljö, trä och kärnvirke, samt byggnadsvård vid företagsbesök. Uppemot 5000 gotlänningar deltog i utbildning. Lokalpressen engagerades tidigt så att
gotlänningarna fick kännedom om evenemanget och kunde ta det till sig.
Några framgångsfaktorer var:
- Styrgrupp i form av högsta kommunledningen som hade befogenheter och som
kunde stötta projektledningen
- Projektkontoret satt för sig själva för att kunna fokusera på sina åtaganden
- Fokus på att få sponsring från ett fåtal stora företag som fick synlighet och kontakter
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-

Medverkan i planeringen och i genomförande av programmet av gotländska företag
Tydligt fokus på att tidigt i planeringsarbetet involvera skola och andra kommunala
verksamheter så att det blev ett förvaltningsövergripande projekt
Det pågick lokal utbildning på många håll som vände sig mot gotlänningarna kring
vår egen historia
Hovets närvaro genom H.M. Drottningen

Det finns fler framgångsfaktorer att beakta. Att Hansedagarna 1998 av många i Hansenätverket uppfattas som en milstolpe kan sammanfattningsvis uttryckas med: Visby var nydanande. Visby var initiativtagare till Ungdomshansan. Visby införde att det lokala näringslivet fick presentera sig genom seminarier och utflykter till företag. Visby fick in turism på
agendan. Visby hade utbildat gotlänningarna om Hansan och Hansedagarna – det avspeglade sig i mötet med besökarna.
4.2

Erfarenheter av att delta som delegation och med monter i Hansedagarna
i Kampen 2017

I Kampen 2017 var evenemanget synligt genom utsmyckning av staden med vimplar, flaggor och mattor till butiker och restauranger vilket var välkomnande och gav en god stämning. Visbydelegationen gjorde några observationer av Kampens Hansedagar som är värda
att ta med sig i utformningen av vårt eget värdskap. Det är viktigt att förankra evenemanget
bland alla aktörer i staden som arbetar inom evenemanget men även till alla de yrkeskategorier som kommer i kontakt med gästerna t.ex. hotellpersonal, taxichaufförer och butikspersonal. Vad avser programinnehållet så var invigningsceremonin imponerande, men en lärdom är vikten av att hålla en jämn hög nivå på samtliga programpunkter som värdstaden
arrangerar under hela evenemanget och inte att lägga för stort fokus och ekonomiska resurser på en programpunkt. Man måste leverera under hela veckan. En annan aspekt att beakta är hållbarhet på genomförandet och på det material av olika sorter som tagits fram till
alla deltagare. Hansedagarna är även ett tillfälle för delegaterna att mötas, och då behövs
det god struktur, mötesförberedelser och kontroll på vilka som deltar. Montern innehöll
förutom besöksnäringsmaterial även interaktiva saker för barn och en tävling där man
kunde vinna en tur och retur resa med gotlandsfärkan och två övernattningar på hotell.
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4.3

Erfarenheter av att delta som delegation och med monter i Rostocks Hansedagar 2018

Hansedagarna i Rostock var omfattande med många besökare. Visbys monter blev mycket
välbesökt och uppskattad med många samtal. Det senare berodde inte minst på goda språkkunskaper i tyska hos dom som bemannade montern. En lärdom är vikten av monterpersonal med goda språkkunskaper, uthållighet och som är professionella ambassadörer. Rostock
är en Hansestad av intresse för Visby och Gotland att stärka relationerna med, vilket bör
avspeglas i anpassning av delegationens storlek utifrån förväntat intresse för Visby och
Gotland. För att ta tillvara intresset för Visby är det av vikt att ta fram marknadsföringsmaterial som dels är hållbart över tid och ändå anpassat för just den aktuella destinationen
och det inhemska språket.
I Rostock fanns det gotländska aktörer som medverkade, i detta fall Medeltidsveckan, som
genom sin närvaro förstärkte och förgyllde bilden av Visby och bidrog till att locka monterbesökare genom sitt engagemang närvaro och sin rekvisita. En annan framgångsfaktor var
vikten av interaktivitet i montern för besökare. Även i Rostock genomfördes en tävling i
montern.
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4.5 Mål och mervärden av värdskapet

Visby och Gotland är en av de stora Hansestäderna genom sin historia och genom sitt
starka engagemang i det Nutida Hanseförbundet. Själva evenemanget blir därmed en klimax i ett samlat utvecklingsarbete från idag och fram till genomförandet där hållbar turism
i närområdet, stärkt varumärke för Gotland och handelsmöjligheter är i fokus. Det är även
ett evenemang vars resultat måste tas omhand i efterhand. Därför är det viktigt att tänka in
att det finns en organisation som fyller på och är beredd efter genomförandet att ta tillvara
den plattform för marknadsföring som Hansedagarna är. Förankring och information på
hemmaplan är avgörande för att förmedla längtan som finns i Hansenätverket att komma
till Visby 2025, visa hur det är ett unikt evenemang som skiljer ut sig från andra stora evenemang på Gotland, samt att entusiasmera gotlänningarna att delta och vara medskapare.
Evenemanget vänder sig mot en bred målgrupp: gotlänningarna och näringsliv, kultur och
besöksnäring, media och institutioner. Gotlänningarna är den viktigaste och främsta tillgången för ett lyckat genomförande. Några mervärden för gotlänningarna är:
Öka gotlänningens kunskap om den medeltida Hansan och Visbys del i denna, inför 1998 genomfördes flera utbildningar och föreläsningar av studieförbunden för ca 5000 gotlänningar.
Anledning till fördjupning för gotländsk skolungdom inom samma område. En folkfest för
gotlänningen på hemmaplan med digert utbud av kulturella och musikaliska inslag samt de
upplevelser, kontakter och smakupplevelser Hansemarknaden bjuder på. För unga gotlänningar finns möjligheten att delta i Youth Hansa i diskussioner, utbildning, sociala aktiviteter, demokratifrågor och delegationsmöte.

Ärendenr RS 2017/1023 Datum 2019-03-05

För besöksnäringen har ett arrangemang som lockar minst 2000 besökare under tre-fyra nätters vistelse med flera restaurangbesök ett betydande ekonomiskt värde. Då syftet med
värdskapet är att locka till återbesök av deltagarna inklusive t.ex. familjen finns även ett införsäljningstillfälle av bästa sort. Genom marknadsföring och etablering av kontakter med
främst tyska rederier kan kryssningskajen locka till ökat antal anlöp av dagsbesökare. Hansedagarna ligger i linje med ett av Region Gotlands styrkeområden, besöksnäringen. Värdskapet bidrar till att visa på möjligheter med hållbar turism och Visby som världsarvsstad.
Därtill kan det ge lärdomar för Region Gotland i att stärka kulturhistoriska värdens synlighet och utveckla samverkan bland aktörer på Gotland.
För näringslivet i övrigt finns möjlighet att profilera sig och marknadsföra gotländska exportprodukter. Det finns en möjlighet att ta initiativ till en vidareutveckling av Business Hansa.
För Region Gotland ges tillfälle att driva frågor och välja seminarieämnen som är aktuella
och viktiga för Gotland. Starka näringslivskluster som matförädling och spelindustrin får
möjlighet att få nya eller stärka sina samarbeten med den tyska marknaden. Valet av tema
för 2025 är i sig viktigt för att attrahera deltagande från det gotländska näringslivet.
Vidare ges möjlighet att förstärka nätverk och hitta nya samarbetsmöjligheter samt främja
utbyte mellan städer. I förberedelsearbete handlar det om att profilera Gotland mot de
kommersiellt viktigaste Hansestäderna, företrädesvis i Tyskland, såsom Hamburg, Greifswald, Wismar, Stralsund, Lübeck och även Berlin.
Målet skall vara att åter leverera ett professionellt arrangemang med gott värdskap som gör
att Visby behåller sitt goda anseende inom Hansan och skapar förutsättningar för nya och
återkommande besökare som vill uppleva hela ön samt för företag och den egna verksamheten utveckla nätverk och påverka frågor och framtida inriktning inom Hansanätverket.
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5. Vad måste vi veta nu?
Vad ser du fram emot med att Visby står värd 2025 för Hansedagarna?
Hur ser du på din egen roll och delaktighet?
Vilka risker ser du som vi måste hantera och bevaka?
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Vad saknar ni från oss för att kunna fatta beslut 9 april 2019 om att vara värd 2025?
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 93

Hansedagarna 2025

RS 2017/1023
RegU § 19

Regionstyrelsens beslut
x
x

Informationen godkänns.
Ärendet med eventuella ytterligare handlingar ska återkomma för beslut i
samband med budgetberedningen i maj 2019.

Regionstyrelsen har fattat beslut om att uppdra åt delegationen som deltog i
Hansedagarna i Rostock att återkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport
kring Hansanätverket, möjligheter för Gotland inom nätverket i framtiden och
mervärde för Gotland att arrangera Hansedagarna 2025. Regionstyrelsen fattade vid
samma tillfälle beslut om att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån
delegationens skriftliga rapport komma med förslag på eventuellt fortsatt process
angående Hansedagarna 2025, inklusive finansieringsanalys. 2018-04-26, RS § 102.
Delegationens rapport är inlämnad. Med den som utgångspunkt har förvaltningen
tagit fram bifogad informations-PM. PM:en bygger även på intervjuer med
delegaterna, projektledare för Hansedagarna 1998, material från de senaste
arrangörerna av Hansedagarna.
Syftet med informations-PM:en är att utgöra grund för det regionala utvecklingsutskottets ledamöter att diskutera möjligheter och mervärden med värdskapet 2025,
samt behov av eventuellt kompletterande underlag för att fatta beslut om värdskapet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 158

Hansedagarna 2025

RS 2017/1023

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
återkomma med en finansiell analys utifrån samordning med besöksnäring och
övrigt näringsliv.

Regionstyrelsen har fattat beslut om att uppdra åt delegationen som deltog i Hansedagarna i Rostock att återkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport kring
Hansanätverket, möjligheter för Gotland inom nätverket i framtiden och mervärde
för Gotland att arrangera Hansedagarna 2025. Regionstyrelsen fattade vid samma
tillfälle beslut om att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån delegationens skriftliga rapport komma med förslag på eventuellt fortsatt process angående
Hansedagarna 2025, inklusive finansieringsanalys. 2018-04-26, RS § 102.
Delegationens rapport är inlämnad. Med den som utgångspunkt har förvaltningen
tagit fram bifogad informations-PM. PM:en bygger även på intervjuer med delegaterna, projektledare för Hansedagarna 1998, material från de senaste arrangörerna av
Hansedagarna.
Syftet med informations-PM:en är att utgöra grund för det regionala utvecklingsutskottets ledamöter att diskutera möjligheter och mervärden med värdskapet 2025,
samt behov av eventuellt kompletterande underlag för att fatta beslut om värdskapet.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att till budgetavstämningen 2019 återkomma med en finansiell analys utifrån
samordning med besöksnäring och övrigt näringsliv.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2019-03-28, § 93
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/531
16 april 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Budget politisk verksamhet mandatperioden 2018-2022
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Det ökade anslaget för politisk verksamhet 2018-2022 fördelas till nämnderna
enligt tabell:
Budgetförändring
Regionfullmäktige
Regionstyrelse

200
2 350

Överförmyndarnämnd

25

Patientnämnd

10

Valnämnd
Revisorer

5
30

Teknisk nämnd

370

Miljö- och byggnämnd

-90

Barn- och utbildningsnämnd

-330

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd

240

Socialnämnd inkl. individutskott

690

Hälso- och sjukvårdsnämnd

500

Sammanfattning

I samband med regionfullmäktiges beslut om fördelning av
personalkostnadskompensation 2019 samt strategisk plan och budget 2019-2021 har
en budgetpost på totalt 4 mnkr avsatts för kostnadsökningar till följd av ändrade
arvodesregler för förtroendevalda i Region Gotland samt inrättande av ett regionalt
utvecklingsutskott.
Budgetposten ska nu fördelas till respektive nämnd utifrån nya regelverket samt
regionrådens olika uppdrag. Motsvarande ärende återkommer i början av varje
mandatperiod då uppdragen för de förtroendevalda förändras. Budgeten justeras
beroende på förändringar jämfört med förra mandatperioden.
Beräkningarna utgår från antal möten, antal ordinarie ledamöter, beräknat antal
närvarande ersättare, beräknad längd på ett möte samt gällande ersättningar till
förtroendevalda.
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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 2019/531

Budgetförändring
2019
Regionfullmäktige
Regionstyrelse

200
2 350

Överförmyndarnämnd

25

Patientnämnd

10

Valnämnd
Revisorer

5
30

Teknisk nämnd

370

Miljö- och byggnämnd

-90

Barn- och utbildningsnämnd

-330

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd

240

Socialnämnd inkl. individutskott

690

Hälso- och sjukvårdsnämnd

500

Summa

Kommentar

Sammanslagning av två nämnder som
ger en besparing
Nämnden hade tidigare budget för
ordförandearvode

4 000

Bedömning

Den beräknade kostnadsökningen har räknats ut genom att jämföra 2018 med 2019
och ta hänsyn till samtliga förändringar som genomförts.
Ärendet är återkommande i början av varje mandatperiod då budgetförutsättningarna
för de politiska uppdragen ändras.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2018-12-17 § 69 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
2019
Regionfullmäktige 2018-11-19 § 43 Strategisk plan och budget 2019-2021
Regionfullmäktige 2018-10-22 § 12 Justering av budgetramar

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-06-08, 10

RS AU § 159

Budget politisk verksamhet mandatperioden
2018-2022

RS 2019/531

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Fördelningen av det ökade anslaget för politisk verksamhet 2018-2022 godkänns.

I samband med regionfullmäktiges beslut om fördelning av personalkostnadskompensation 2019 samt strategisk plan och budget 2019-2021 har en budgetpost på
totalt 4 miljoner kronor avsatts för kostnadsökningar till följd av ändrade arvodesregler för förtroendevalda i Region Gotland samt inrättande av ett regionalt
utvecklingsutskott.
Budgetposten ska nu fördelas till respektive nämnd utifrån nya regelverket samt
regionrådens olika uppdrag. Motsvarande ärende återkommer i början av varje
mandatperiod då uppdragen för de förtroendevalda förändras. Budgeten justeras
beroende på förändringar jämfört med förra mandatperioden.
Beräkningarna utgår från antal möten, antal ordinarie ledamöter, beräknat antal
närvarande ersättare, beräknad längd på ett möte samt gällande ersättningar till
förtroendevalda.
Det ökade anslaget för politisk verksamhet 2018-2022 fördelas till nämnderna enligt
tabell:
Budgetförändring
Regionfullmäktige
Regionstyrelse

200
2 350

Överförmyndarnämnd

25

Patientnämnd

10

Valnämnd

5

Revisorer

30

Teknisk nämnd

370

Miljö- och byggnämnd

-90

Barn- och utbildningsnämnd

-330

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

240

Socialnämnd inkl. individutskott

690

Hälso- och sjukvårdsnämnd

500
forts
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Den beräknade kostnadsökningen har räknats ut genom att jämföra 2018 med 2019
och ta hänsyn till samtliga förändringar som genomförts.
Ärendet är återkommande i början av varje mandatperiod då budgetförutsättningarna
för de politiska uppdragen ändras.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-16

45 (50)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/321
17 april 2019

Johann Malmström

Regionstyrelsen

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2020
Förslag till beslut

•

Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2020 och belastar regionstyrelsens
näringslivsanslag enligt förslag nedan.

Sammanfattning

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. * Region Gotlands ekonomi
för år 2020 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en ekonomi i balans.
Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för regionstyrelsens
näringslivsanslag.

ALMI företagspartner Gotland AB
Science Park Gotland
Visby Centrum AB
Ung Företagsamhet Gotland
Coompanion
Gotlands Filmfond
92 möjligheter
Gotland Cruise Network
Medeltidsveckan
Gotland Grönt Centrum AB
Rindi kårhuslokaler
SUMMA

År
2019
4 138 tkr
1 300 tkr
400 tkr
500 tkr
400 tkr
1 500 tkr
250 tkr
300 tkr
5 200 tkr
575 tkr
14 563 tkr

Äskande
2020
4 138 tkr
1 600 tkr
500 tkr
500 tkr
450 tkr
2 000 tkr
50 tkr
250 tkr
300 tkr
5 200 tkr
575 tkr
15 563 tkr

* Förslag
2020
4 138 tkr
1 450 tkr
500 tkr
500 tkr
200 tkr
1 500 tkr
50 tkr
150 tkr
300 tkr
5 200 tkr
575 tkr
14 563 tkr
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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 2019/321

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Gotland AB
Bolaget ägs till 51 % av Almi Moderbolag AB och 49 % av Region Gotland.
Verksamheten syftar till företagsutveckling genom marknadskompletterande
rådgivning och finansiering genom långivning. Verksamheten regleras genom
ägaranvisning till bolaget, mellan ägarna finns också ett samverkansavtal.
Verksamheten finansieras av de båda ägarna proportionerligt genom ägarbidrag, samt
av div. projektmedel och intäkter genom försålda tjänster. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att bidraget för år 2020 beviljas i enlighet med moderbolagets förslag, dvs. 4 138 300 kr.
Science Park Gotland, i.f.
Science Park Gotland är en ideell förening som bildades 2005, medlemmarna består
av Region Gotland och Uppsala universitet. Föreningen har sedan starten drivit en
inkubatorverksamhet med nära koppling till Högskolan på Gotland/Uppsala
universitet, vilken sedermera har utvecklats till en ”Science Park”. Verksamheten
flyttade under 2016 till Uppsala Universitet Campus Gotlands lokaler. Verksamheten
finansieras genom verksamhetsbidrag från Region Gotland, tjänsteköp från Uppsala
universitet, samt projektmedel. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2020
höjs med 150 000 kr, dvs. totalt 1 450 000 kr. Motivet till höjningen är att kunna ge relevant
affärsutvecklingsstöd till fler företag med högre kvalitet än tidigare.
Visby Centrum AB
Visby Centrum har som målsättning att utveckla handeln i Visby innerstad,
södercentrum och Östercentrum. Visby Centrum företräder över 200
medlemsföretag. Enligt överenskommelse mellan parterna lämnar Region Gotland
sin ägarandel (25%) under 2019. Övriga tre handelsföreningar kvarstår som ägare av
Visby Centrum AB. Region Gotland avser fortsätta stödja verksamheten och
utvecklingen handeln och en levande innerstad. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
bidraget för år 2020 höjs med 100 000 kr dvs. 500 000 kr.
Ung Företagsamhet i.f.
Ung Företagsamhet är en rikstäckande organisation, vars syfte är att främja
företagsamheten bland unga människor. Idén är att ungdomar i gymnasieskolan
under ett läsår ska få prova på att driva ett företag. Organisationen finansieras av
sponsorer från näringslivet, Region Gotland och Almi Företagspartner Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2020 beviljas på samma nivå som
innevarande år, dvs. 500 000 kr.
Coompanion Gotland i.f.
Den ideella föreningen har ett 10-tal medlemmar inklusive Region Gotland.
Verksamheten syftar till att leverera information, rådgivning och utbildning för start
och utveckling av sociala företag i enlighet med antagna stadgar. Finansieringen
kommer från statsbidrag samt kommunala bidrag, div. projektmedel samt bidrag och
övriga intäkter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2020 sänks till totalt
200 000 kr.
Gotlands Filmfond
Gotlands Filmfond AB ägs till 80 % av Region Gotland och till 20 % av Filmregion
Stockholm - Mälardalen. Bolaget har investerat i filmproduktioner sedan 2010,
ansökan avser medel för framtida investeringsverksamhet . Regionfullmäktige antog
2014 ett ägardirektiv för bolaget, i detta fastställs att. ”Bolagets uppdrag är att
stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i filmstudion Kustateljén,
i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad
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turism”. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2020 beviljas på samma nivå som
innevarande år, dvs. 1 500 000 kr.
Gotland Cruise Network
Gotland Cruise Network är en partnerorganisation som bildats av Region Gotland,
Copenhagen Malmö Port, Inspiration Gotland och Gotlands Förenade
Besöksnäring. Organisationen skall skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till
en ännu mer attraktiv, och väl fungerande kryssningsdestination. Region Gotland och
Copenhagen Malmö Port finansierar verksamheten med samma belopp.
Regionstyrelsen beslutade 2017-02-23 RS § 36 om finansiering enligt upprättad
partnerskapöverenskommelse. Enligt överenskommelsen skall beloppet uppgå till
250 000 kr under perioden 2017-2019. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år
2020 sänks till totalt 150 000 kr.
Medeltidsveckan
Medeltidsveckan är ett av de profilbärande evenemang som pekas ut i Region
Gotlands utredning ”Evenemang på Gotland”. Veckan besöks årligen av cirka
40 000 nationella och internationella besökare. Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-02
RS § 115, att bevilja Medeltidsveckan ett årligt verksamhetsbidrag för perioden 20172019. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att denna ordning fortsätter i god
samverkan. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2020 beviljas på samma nivå
som innevarande år dvs. 300 000 kr.
Gotland Grönt Centrum
I enlighet med upprättat aktieägaravtal beslutade regionfullmäktige, RF § 92 2014-1215, att 7 200 tkr skall belasta regionstyrelsens anslag för näringsliv under perioden
2015 till 2017. Därefter kall bidraget uppgå till 5 200 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att bidraget för år 2020 beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. 5 200 000 kr i
enlighet med regionfullmäktiges beslut.
Övrigt
Utöver bidrag till näringslivsstödjande organisationer beviljar Region Gotland även
bidrag till studentföreningen Rindi i enlighet med ingånget avtal och träffade
överenskommelser. Belopp enligt avtal uppgår år 2020 till 575 000 kr.
Bedömning

Region Gotlands ekonomi för år 2020 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs
för att skapa en ekonomi i balans. Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning
utifrån de ekonomiska ramarna för regionstyrelsen näringslivsanslag.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.

Beslutsunderlag

Ansökan Science Park Gotland
Ansökan Gotlands Filmfond
Ansökan Ung Företagsamhet Gotland
Ansökan Coompanion
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Enheten för Hållbar Tillväxt
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Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet på Gotland
Ung Företagsamhet är en ideell och politisk obunden organisation med syfte
att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat
näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar
möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt
entreprenörskap. Organisationen står på fyra ben genom våra läromedel och
utbildningskoncept; Vårt Samhälle, Se Möjligheterna, Din framtid & ekonomi
och UF-företagande. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av före
detta UF-företagare. Ung Företagsamhet finns i alla Sveriges län och är
organiserat utifrån ett nationellt kansli och i 24 regioner. Ung Företagsamhet
på Gotland är beroende av stödet från Region Gotland och det gotländska
näringslivet för att kunna fortsätta med sin verksamhet.
Forskning visar att Gotland ligger i topp vad gäller utvecklingen från UFföretag till aktiebolag i åldern 25-34 år. Vi ligger på 5:e plats när det kommer
till ålderskategorin 35-44 år.
Vårt arbete på Gymnasiet
Ung Företagsamhet på Gotland arbetar med konceptet UF-företagande där
198st elever driver UF-företag 2018/2019. Vi arbetar för att bygga broar
mellan skolan och näringslivet i syfte att utbilda Gotlands framtida näringsliv.
För att lyckas med det så ingår ett moment i UF-företagandet där varje UFföretag minst ska ha en rådgivare från näringslivet. Rådgivaren delar med sig
av sina erfarenheter och kunskaper och fungerar som ett bollplank åt UFföretaget. Vi arrangerar i slutet av UF-året en regional mässa på Wisby
Strand. Vid detta tillfälle får det gotländska näringslivet och det framtida
näringslivet mötas och skapa många givande kontakter. Den regionala
mässan är en deltävling där 8st vinnande UF-företag vinner en resa till SM i
Ung Företagsamhet där man representerar Gotland och tävlar mot 250
företag från övriga delar av Sverige. Gotland har på dessa SM-tävlingar varit
framgångsrika då Gotland vann SM 1999 och 2000. År 2015 och 2016 kom vi
på 5:e plats av 8 000 företag. År 2017 kom Tänk UF på 2:a plats i konkurrens
av 8603 företag.
2016/2017 startade 126 gymnasieelever UF-företag fördelat på 35 företag.
2017/2018 startade 204 gymnasieelever UF-företag fördelat på 59 företag.
2018/2019 startade 198 gymnasieelever UF-företag fördelat på 66 företag.

Vårt arbete på Grundskolan
Våra läromedel för grundskolan finns på hälften av öns grundskolor och det
motsvarar ca 2 000 elever. Vi arbetar aktivt för att få en dialog med lärarna på
övriga skolor och erbjuda de en möjlighet att börja arbeta med våra läromedel.
Genom våra läromedel får eleverna utbildning i det gotländska samhället och
inspiration till framtidsval i livet. Genom vårt läromedel som riktar sig till
högstadiet får man ävenökad kunskap om privatekonomi. Arbetet med att
starta upp verksamhet på grundskolorna har tagit många år. Det stora
problemet har varit att skolorna inte kunnat köpa in våra läromedel p.g.a. en
hårt pressad ekonomi. Styrelsen tog under läsåret 2015/2016 beslutet att vi
som förening skulle göra en stor grundskolesatsning och finansiera samtliga
inköp av våra egna läromedel till skolorna. Gotland är i och med satsningen
högt upp i toppen i Sverige när det gäller arbetet med entreprenöriellt lärande
på grundskolan! Vi har fram till idag tillhandahållit läromedel motsvarande
170 000 kr till de gotländska skolorna.

Mål läsåret 2020/2021!
•

Vara topp 3 i Sverige på andelen lärare som utbildar i våra
läromedel på grundskolan.
En nyckelframgång är en tät dialog med lärarna för att utbilda våra 3
läromedel ”Vårt Samhälle” ”Se Möjligheterna” samt ”Min Framtid och
Ekonomi”

•

Erbjuda alla gymnasieelever på Gotland möjligheten att driva UFföretag.
Idag driver 198st elever UF-företag. Av dessa är endast 111
avgångselever. Resterande 87 elever driver i årskurs 2 med
valmöjlighet att även driva i årskurs 3. Det är fortfarande ca 350 elever
som under sin gymnasietid inte får möjligheten att driva UF-företag.
För majoriteten av de gotländska gymnasieelever har inte kursen
Entreprenörskap som är mest lämpad för utbildningen UFföretagande. Så för de allra flesta är den enda möjligheten att driva
UF-företag är ett aktivt val på individuellt val. Där eleven många
gånger står inför valet att välja kursen Entreprenörskap eller välja
någon av de kurser som krävs för att få högskolebehörighet. Det ska
inte behöva vara såhär. Därför har vi sen läsåret 2017/2018 startat ett
gymnasiesamråd med de båda gymnasieskolorna. På
Wisbygymnasiet har anställt en förstelärare i entreprenörskap med
uppgift att utveckla och utöka UF-Företagande på fler program. Vi
arbetar tätt tillsammans för att hitta vägar för att få in konceptet med
nuvarande utbildning.

•

Utbilda Gotlands framtida näringsliv
Gotland är det länet i Sverige med störst andel egenföretagare. Vi
anser att entreprenöriellt lärande ska läras ut i tidig skolålder. Vår roll i
samhället är inte att utbilda alla elever till företagare. Vi arbetar för att
bygga broar mellan skolan och näringslivet i syfte att utbilda Gotlands
framtida näringsliv.

Det gotländska näringslivet satsar på Ung Företagsamhet Gotland:
Läsåret 14/15 stöttade näringslivet med 473 000kr*
Läsåret 15/16 stöttade näringslivet med 546 000kr*
Läsåret 16/17 stöttade näringslivet med 520 000kr*
Läsåret 17/18 stöttade näringslivet med ca 630 000kr*
Läsåret 18/19 stöttar näringslivet med ca 700 000kr*
*Det sker även insatser genom barteravtal värt ca 200 000kr.
För att säkra och bibehålla den goda kvaliteten i verksamheten har kansliet
och styrelsen på Ung Företagsamhet Gotland arbetat aktivt för att öka
intäkterna från våra regionala partners under de senaste åren. Tillsammans
med det gotländska näringslivet skriver vi ofta längre avtal om partnerskap för
att vi ska kunna arbeta långsiktigt. Nu behöver vi säkra det regionala
verksamhetsbidraget på längre sikt för att tillsammans bli bäst i Sverige på
entreprenörskap i skolan.

Ung Företagsamhet på Gotland tackar varmt för tidigare års stöd. Vår
ansökan bygger på att näringslivet stöttade läsåret 2018/2019 med ca
700 000kr och ansöker härmed om bidrag från Region Gotland för år
2020 och 2021. Så som ovan har beskrivits syftar ansökan om bidraget
till att fortsätta kunna utveckla och utöka verksamheten ytterligare.
Organisationen ansöker om bidrag på 500 000kr för år 2020 och år 2021.
Tillsammans utbildar vi Gotlands framtida näringsliv.

Visby den 20 mars 2019

Robin Malmqvist
Styrelseordförande

Adam Ladebäck
Regionchef

Ansökan till Region Gotland avseende stöd år 20120
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Ansökan om näringslivsstöd till Coompanion Gotland
Sammanfattning
Coompanion kan medverka i utvecklandet av socialt företagande och företagande till
nyanlända enligt nedanstående beskrivning:









Behovsinventering
Företagsbildande
Handledning
Utbildning
Affärsutveckling
Juridisk rådgivning
Administrativt stöd
Myndighetskontakter

För detta krävs olika former av resurser: personella, ekonomiska och administrativa. Vi
beskriver nedan hur vi har arbetat de senaste åren, bland annat med utgångspunkt från
kartläggningar som gjorts sedan 2012, och nu senast 2019, samt planerade satsningar.
Klart är, att Coompanion under de närmaste två åren kommer att intensifiera och prioritera
arbetet med de existerande sociala företagen på Gotland. Satsningen ligger på två plan: dels
att utveckla hållbara affärsmodeller dels att stärka personalens kapacitet i att utveckla
företagen. I det sistnämnda ingår också en speciell satsning på styrelse och ledning
För att kunna intensifiera arbetet med att stärka företag med sociala förtecken och för
nyanlända, krävs resurser. Coompanion önskar därför att det regionala stödet ökas till
450 000:- år 2020.
*

Bakgrund
Under 2018 ägnades stor kraft åt att konsolidera flera av de företag som startats av
nyanlända året innan. Bland annat visade det sig i att handelsbankens nyhetskanal gjorde ett
inslag om ”HIMA”, den arabiska mataffären vid Östercentrum och att ”Gotlandssvamp#, som
ägs av familjen Almohammed, fick pris som ”årets nykomling” vid företagardagen 2018. Båda
företagen är ekonomiska föreningar.
Coompanion har också drivit ett projekt för att kunna tillhandahålla ekonomiskt-administrativa
tjänster för nya företagare, en slags stödstruktur.
*

Insatser
Vi startade totalt nio företag under 2018. Vi har haft mer än trehundra timmar
företagarrådgivning till 45 personer samt aktivt implementerat tänkesättet kring Agenda 2030
i såväl rådgivning som hos befintliga företag som varit i kontakt med oss.
Stödstrukturprojketet avslutades i december 2018, deltagarna, sju personer, startade GAC,
Gotland Admin Center ekonomisk förening. Företaget har idag fem reguljära kunder och två
av de sju är anställda i företaget.
1

*
Vi har medverkat till att AF betalat startbidrag till GAC.
*
Coompanions mentorsprogram har fortsatt under 2018, och kommer att utökas och
kompletteras med styrelseutbildning och en styrelsepool för sociala företag..
*

2019
Coompanion har en treårig rullande verksamhetsplan som revideras och fastställs årligen. I
den nu gällande har tio prioriterade områden lyfts fram, och vi vill här nämna några av dessa:





Utveckla kooperativa företagslösningar för nyanlända;
Utveckla finansieringslösningar för socialt företagande;
Bidra till att existerande sociala företag blir ekonomiskt hållbara i sitt företagande.
Satsning på personalövertagande då mindre företag hotas av nedläggning vid
generationsskifte.

Dessa mål är komplement till det nationella uppdrag som beskrivits ovan.
*

Ekonomi
Förutom ett grundbidrag från Tillväxtverket erhåller Coompanion ett bidrag från regionen om
400 000 sek för 2019. Det blir en grundplåt men är inte tillräckligt för att ge den utbildning,
det stöd och den handledning som behövs för att utvecklas. Framför allt inte om vi ska klara
av att genomföra en strukturerad satsning för de nyanlända. Vi har kunnat komplettera detta
med ett större projekt, direkt riktat till de anställda i sociala företag, samt till arbetslösa som
stå mycket långt från arbetsmarknaden.
Coompanion säljer också olika tjänster för att kunna finansiera verksamheten. Tjänsterna
tillhandahålls till marknadsmässiga priser.
2019 är sista året med gällande avtal med Tillväxtverket.
I avtalet med Tillväxtverket ingår att det lokala Coompanion ska, på andra sätt, skaffa
inkomster som motsvarar bidraget från myndigheten, annars blir det avräkning på
nästkommande års bidrag.
*
Vi ser, och har visat, att det är möjligt att bygga företag utifrån den sociala ekonomin. Vi ser
och har visat, att det är möjligt att bygga företagande bland nyanlända. Företag som inte är
substitut eller ersättning för ”riktiga” jobb eller ”riktiga” företag. De tar plats som en del av den
lokala ekonomin. Och det ger människor ett bättre liv och samhället en ny dynamisk partner.
Nu går vi in i en delvis ny fas med konsolidering, men också med ambitionen att vara de
nyanländas partner i företagssammanhang.

Thomas J. Gustafsson
Verksamhetsledare Coompanion Gotland
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ÄSKANDE OM VERKSAMHETSBIDRAG 2018
Gotlands Filmfond AB ägs till 80 % av Region Gotland och till 20 % av
Filmregion Stockholm-Mälardalen. Bolaget har bedrivit
investeringsverksamhet i filmproduktioner sedan 2010. Inför 2014 gjordes
ett omtag vad gäller verksamheten och regionfullmäktige i Region Gotland
antog i samband med detta även ett ägardirektiv för bolaget. I detta
fastställs att ”bolagets uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland
och i möjligaste mån i filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka varumärket
Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad turism.” Detta har
därefter ägardirektiv har därefter förlängts av Region Gotland.
Region Gotland antog 2018 en regional filmstrategi. En av
grundkomponenterna i denna är en kommersiell
filmproduktionsverksamhet på Gotland.
Offentliga regionala filmfonder i Sverige erhåller även idag
verksamhetsbidrag för att kunna bedriva sin verksamhet. Bolaget bedömer
att det årliga behovet av medel uppgår till 4 mnkr. Detta skulle räcka till att
göra en större investering samt ett par mindre bidrag till filmtalanger.
Gotlands Filmfond AB äskar härmed om ett verksamhetsbidrag för 2020
med 2 mnkr. Om detta erhålls så avser bolaget även ansöka om 2 mnkr i
regionala tillväxtmedel för samma år.
För Gotlands Filmfond AB

Stefan Persson
Ordförande

Gotlands Filmfond, org.nr 556792-6844
www.gotlandsfilmfond.se
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Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2020 och belastar regionstyrelsens
näringslivsanslag med totalt 14 563 000 kronor, enligt följande:
- Almi företagspartner Gotland AB 4 138 000 kronor.
- Science Park Gotland 1 450 000 kronor
- Visby Centrum AB 500 000 kronor
- Ung Företagsamhet Gotland 500 000 kronor
- Coompanion 200 000 kronor
- Gotlands Filmfond 1 500 000 kronor
- 92 möjligheter 50 000 kronor
- Gotland Cruise Network 150 000 kronor
- Medeltidsveckan 300 000 kronor
- Gotland Grönt Centrum AB 5 200 000 kronor
- Rindi kårhuslokaler 575 000 kronor

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. Region Gotlands
ekonomi för år 2020 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en
ekonomi i balans. Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de
ekonomiska ramarna för regionstyrelsens näringslivsanslag.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Jesper Skalberg Karlsson (M), i enlighet
med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
RS 2019/502
9 april 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Reviderad timtaxa för verksamheter inom Miljöbalken
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Ny timtaxa för verksamheter inom miljöbalken höjt till 975 kr godkänns.
 Gäller från och med 1 juli 2019.


Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny timtaxa utifrån en ny beräkning av
timpriset. Beräkningen är gjord med hjälp av en modell framtagen av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Resultatet visar att timtaxan borde varit 25 kronor
högre 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-12-18, § 152, om att räkna upp
timpriset med 2,4 procent enligt årlig indexjustering. Timtaxan beslutades då till
950 kr från 1 januari 2019. Eftersom den nya beräkningen visar att utgångsläget för
uppräkningen borde varit 25 kr högre så föreslås nu att regionfullmäktige beslutar att
höja timtaxan från 950 till 975 kr.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information till
företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller förslaget om att anpassa timtaxan utifrån
beräkningen. Utifrån 2019 års tillsynsplan skulle detta ge en merintäkt på ca 300 tkr.
Region Gotland kommer även med föreslagen höjning ha en bland de lägre timavgifterna bland kommuner.
Beslutsunderlag

MHN 2018-12-18, § 151
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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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

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-12-18

MHN § 151

MHN § 151

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
Miljöbalken

MHN 2018/3289

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 975 kr per timme
Ny timtaxa ska gälla från och med 1 april 2019

Bedömning

Förvaltningen har gjort en ny beräkning av timpriset. Beräkningen har gjorts med
hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. I
bilaga 1 redogörs för hur beräkningen gått till. Resultatet från beräkningen utifrån
enheten miljö- och hälsoskydds kostnader visar att timavgiften 2018 borde varit 25 kr
högre.
I och med att förvaltningen föreslår en höjning av timavgiften så pass sent kommer
Regionfullmäktige tidigast mars 2019 kunnat ta beslut om ny timavgift. Detta innebär
att med indexuppräkningen som Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om
kommer timavgiften att bli 950 kr fr.o.m. 1 januari 2019. Förvaltningen föreslår att
timavgiften höjs till 975 kr, detta genom att den beräknade avgiften på 950 kr se
bilaga 1, för 2018 uppräknas med index på 2,4%. Vilket avrundas till 975 kr för år
2019.
Utifrån 2019 års tillsynsplan kan höjningen av timavgiften innebära en prognoserad
intäkt på ytterligare 300 tkr. I bilaga 2 finns även en jämförelse av taxenivåerna i
andra kommuner. Även med föreslagen höjning kommer Region Gotland att ha en
av de lägre timavgifterna.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ekepil Ringelid.
Yrkande
Ordförande Isabel Enström föreslår i enlighet med arbetsutskottet att
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 975 kr per timme
Ny timtaxa ska gälla från och med 1 april 2019
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att de vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-12-18

MHN § 151

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 975 kr per timme
Ny timtaxa ska gälla från och med 1 april 2019
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1, SKL beräkningsmodell för timtaxor inom miljöbalken
Bilaga 2, Jämförelse i timavgift i andra kommuner

Datum
2018-11-21
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3289

Johan Berglund

21 november 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reviderad timtaxa för verksamheter inom Miljöbalken

Förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 975 kr per timme.



Ny timtaxa ska gälla från och med 1 april 2019.

Bakgrund

Miljö och hälsoskyddsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
MHN § 48 att ta fram en handlingsplan och översyn av enheterna för att uppnå den
självfinansieringsgrad som behövs för att klara av de besparingar Regionfullmäktige
ålagt Samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2019, MHN § 41.
Utgångspunkt

Miljöbalken, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka
kostnaderna för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller.
För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3289

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
För prövning och tillsyn inom miljölagstiftningen som kommunerna är skyldiga att
svara för, får kommunerna enligt andra stycket ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet. Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) får kommunen ta ut avgift
för kostnader i samband med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Självkostnadsprincipen

En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i kommunal verksamhet är den
självkostnadsprincip som sedan länge upprätthållits i praxis och numera är lagfäst i 8
kap. 3 c § kommunallagen.
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller
landstinget tillhandahåller (självkostnaden).
Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till sådana
belopp att de tillför kommunen en vinst, avgiftsintäkterna får med andra ord inte
överstiga kostnaderna för verksamheten. Principen syftar till att hindra kommunerna
från att i vinstsyfte dra fördel av den monopolsituation som kan uppkomma vid
avgiftsfinansierad kommunal verksamhet. Så långt det är beräkningsmässigt och
redovisningstekniskt möjligt ska därför avgifterna bestämmas så att överskott av
verksamheten undviks. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för
en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för
tillämpningen av principen.
Likställighetsprincipen

Förutom självkostnadsprincipen begränsas en kommun av ytterligare en
kommunalrättslig princip, den s.k. likställighetsprincipen, som har betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall. Den uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen:
Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende
än av permanentboende för samma tjänst. Likställighetsprincipen medger heller
ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer.
I den mån det inom speciallagstiftning finns särskilda bestämmelser om grunderna
för avgiftsuttaget eller för fördelningen av avgifter mellan dem som är avgiftsskyldiga,
gäller de bestämmelserna givetvis.
Administrativa rutiner

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/3289

Regionfullmäktiges beslut om taxa

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) får kommunen ta ut avgift för
kostnader i samband med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De avgifter som
kommunerna tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.
Ärendebeskrivning

Revideringen innebär att timavgiften höjs till 975 kr från och med 1 april 2019.
Bedömning

Förvaltningen har gjort en ny beräkning av timpriset. Beräkningen har gjorts med
hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. I
bilaga 1 redogörs för hur beräkningen gått till.
Resultatet från beräkningen utifrån enheten miljö- och hälsoskydds kostnader visar
att timavgiften 2018 borde varit 25 kr högre.
I och med att förvaltningen föreslår en höjning av timavgiften så pass sent kommer
Regionfullmäktige tidigast mars 2019 kunnat ta beslut om ny timavgift. Detta innebär
att med indexuppräkningen som Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om
kommer timavgiften att bli 950 kr fr.o.m. 1 januari 2019. Förvaltningen föreslår att
timavgiften höjs till 975 kr, detta genom att den beräknade avgiften på 950 kr se
bilaga 1, för 2018 uppräknas med index på 2,4%. Vilket avrundas till 975 kr för år
2019.
Utifrån 2019 års tillsynsplan kan höjningen av timavgiften innebära en prognoserad
intäkt på ytterligare 300 tkr. I bilaga 2 finns även en jämförelse av taxenivåerna i
andra kommuner. Även med föreslagen höjning kommer Region Gotland att ha en
av de lägre timavgifterna.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Bilaga 1, SKL beräkningsmodell för timtaxor inom miljöbalken
Bilaga 2, Jämförelse i timavgift i andra kommuner

2018-11-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 120

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
Miljöbalken

RS 2019/502

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Ny timtaxa för verksamheter inom miljöbalken höjs till 975 kronor godkänns.
x Gäller från och med 1 juli 2019.
x

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny timtaxa utifrån en ny beräkning av
timpriset. Beräkningen är gjord med hjälp av en modell framtagen av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Resultatet visar att timtaxan borde varit 25 kronor
högre 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-12-18, § 152, om att räkna upp
timpriset med 2,4 procent enligt årlig indexjustering. Timtaxan beslutades då till
950 kr från 1 januari 2019. Eftersom den nya beräkningen visar att utgångsläget för
uppräkningen borde varit 25 kr högre så föreslås nu att regionfullmäktige beslutar att
höja timtaxan från 950 till 975 kr.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information till
företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller förslaget om att anpassa timtaxan utifrån
beräkningen. Utifrån 2019 års tillsynsplan skulle detta ge en merintäkt på ca 300 000
kronor. Region Gotland kommer även med föreslagen höjning ha en bland de lägre
timavgifterna bland kommuner.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2018-12-18, § 151
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/523
23 april 2019

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och
liknande produkter (2018:2088)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd och
tillsyn enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande
produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala
handeln med tobaksprodukter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår i
tjänsteskrivelsen en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en avgift för tillsyn
avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning.
Kommunerna får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med den gamla
tobakslagen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om
anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för parti- och
detaljhandel med tobaksvaror.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som
bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ Lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad för
hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor.
Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till avgifter som bör tillämpas för tillståndsgivning och tillsyn
enligt Lagen om tobak och liknande produkter.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/523

Ärendebeskrivning
Lagstöd för avgiftsuttag

8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter lyder enligt följande:
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1§
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
8 kap. 2§ lagen om tobak och liknande produkter lyder enligt följande:
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5
kap. 1§.
Kommunens kostnad för tillstånd- och tillsynsverksamhet är självfinansierad utifrån
de avgifter som tas ut i samband med tillståndsprövning och tillsyn. Kommunens rätt
att ta ut sådana avgifter och nivån på avgifterna regleras i kommunallagen (KL) 8
kap. 3 b § och av den så kallade självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § KL.
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta
kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på kostnader är
personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader med mera. Verksamhetens
andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader räknas också
med.
Ansökningsavgifter

I prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter anger lagstiftaren att
det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter
med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen. Den nu
föreslagna tillståndsordningen innehåller emellertid något färre bedömningskriterier.
Lagstiftaren bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar
om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett bör vara något lägre än motsvarande
kommunala kostnader för serveringstillstånd.
Tobakstillstånd omfattar följande:




Ansökan om tillstånd för att sälja tobak.
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak.
Anmälan om ändring av ägarförhållande och/eller uppgifter om nya personer
med betydande inflytande.

Vid en ansökan om tobakstillstånd genomförs ett remissförfarande. Ansökan kan avse
distanshandel, detaljhandel eller partihandel. Polismyndigheten, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och i vissa fall Tullverket kommer att vara remissinstanser.
Utredningen ska visa på sökandens ekonomiska förhållanden och sökandens
ekonomiska möjligheter att införskaffa och driva den aktuella verksamheten.
Sökanden ska visa varifrån kapitalet till verksamheten kommer, för att motverka
tillkomsten av försäljningsställen som finansieras med illegala medel. Lagstiftaren
trycker särskilt på att vara vaksam på när det kan vara fråga om så kallat
bulvanförhållande. Sökanden ska bifoga ett egenkontrollprogram till sin ansökan.
Egenkontrollprogrammet ska utgöra en nödvändig del av underlaget för beslut i
tillståndsfrågan.
Om ägar- och/eller uppgifter om nya personer med betydande inflytande sker ska detta anmälas
till tillståndsmyndigheten. Ett remissförfarande och en utredning avseende de nya
personernas lämplighet och ekonomiska förhållanden behöver då göras.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/523

Vid ansökan om ett tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning sker i stort sett samma
prövning som görs vid ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
Beräkning av ansökningsavgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på jämförbara kommuner och uppskattat
att en rimlig kostnad för prövning av ett tobakstillstånd bör vara ca 75 procent av
kostnaden för prövning av ett serveringstillstånd.
Ansökningsavgift

Föreslagen avgift

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak.

7 000 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak:
+1 000 kronor/dag upp till 7 dagar i följd. Fler än 7 dagar
nyansökningsavgift 7 000 kronor.

2 500 - 7 000 kr

Anmälan om ändring av ägarförhållande och/eller uppgifter
om nya personer med betydande inflytande

2 000 kr

Tillsynsavgifter

Kommunens tillsyn består av två delar. En administrativ inre tillsyn och en direkt
kontroll på försäljningsstället, yttre tillsyn. Den inre tillsynen består av regelbunden
kontroll av tillståndshavarens fortsatta lämplighet och kontakter med berörda
myndigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nuvarande taxa för tillsynsavgift skall vara
oförändrad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen, och föreslår regionstyrelsen att godkänna förslag till
avgifter för tillstånd och tillsyn och överlämna ärendet för fastställande i
regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Bilaga
Taxan för avgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Skickas till
Enheten Livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga

1
Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT LAGEN OM
TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER OCH LAGEN OM HANDEL MED
VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-21. Ändrad 2010-02-22 och 2011-10-24, § 182.
Ändrad 2017-12-18 § 239. Gäller fr.o.m. 1 juli 2019.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för avgifter enligt av 5 kap. 1 §
lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)(träder i kraft 1/7 2019) och 23 § lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) .
1 § Avgift för kommunens arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall betalas av näringsidkare som
bedriver tillståndspliktig och/eller anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror,
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare eller detaljhandel med vissa receptfria
läkemedel.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om tobak och liknande produkter skall ansöka om
tillstånd för att få sälja tobak innan försäljning kan påbörjas.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall göra
anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla
elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare eller örtprodukter för rökning för försäljning till
konsumenter, utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
2 § Ansökningsavgifter:
1 Nyansökningar om tillstånd att sälja tobak

7 000 kr

2 Tillfälligt tillstånd för att sälja tobak: + 1000 kr/dag upp till
7 dagar i följd. Fler än 7 dagar nyansökningsavgift.

2 500 – 7 000 kr

3 Anmälan om ändring av ägarförhållande och/eller uppgifter
om nya personer med betydande inflytande

2 000 kr

3 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift om 1700 kronor vid
försäljning av tobaksvaror, 1700 kronor vid försäljning av receptfria läkemedel och 1700 kronor
vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Sker försäljning av 2 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag och för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor.
Sker försäljning av alla 3 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag, för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor och för det tredje reduceras avgiften till 850 kronor.
För näringsidkare som erlägger avgift för tillsyn enligt alkohollagen reduceras avgiften till 850
kronor för vardera av ovanstående produktslag.
1 produkt
2 produkter
3 produkter
4 produkter

1700 kr
2550 kr
3400 kr
4250 kr

Bilaga

4 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om
inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan
anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte
anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl
föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall
behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl
får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
5 § Årsavgiften avser kalenderår och skall betalas samma år. Årsavgiften skall betalas senast 30
dagar efter det att räkning utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att
tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.
6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och
övriga omständigheter får avgiften sättas ned..

2

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 121

Avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen
om tobak liknande produkter (2018:2088)

RS 2019/523

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande
produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala
handeln med tobaksprodukter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en ny avgift för tillsyn
avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning.
Kommunerna får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med den gamla tobakslagen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till
att avse bestämmelser om tillståndsplikt för parti- och detaljhandel med tobaksvaror.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som
bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § Lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad för
hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor.
Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till avgifter som bör tillämpas för tillståndsgivning och tillsyn
enligt Lagen om tobak och liknande produkter.
Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, och föreslår regionstyrelsen att godkänna förslag till avgifter för
tillstånd och tillsyn och överlämna ärendet för fastställande i regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/329
15 mars 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för projektet Biogas Klintehamn
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 28 938 666 kronor. Tilläggsanslaget
finansieras med externt bidrag via Klimatklivet med 12 347 397 kronor samt med
16 591 269 kronor ur regionens eget kapital.
 Uppkomna driftkostnader finansieras via avgifter.


Sammanfattning

Tekniska nämnden genomför ombyggnation av avloppsanläggningen i Klintehamn.
Syftet är att modernisera anläggningen och där ingår även konvertering till förnybara
energikällor. I investeringsprojektet har rötkammare för slambehandling av reningsverkets egna avloppsslam exkluderats då det bedömts oekonomiskt samt att egna
slammängder ej är tillräckliga för att upprätthålla processen året om.
I syfte att uppnå större mängder rötbart material så att rötningsprocessen kan
upprätthållas hela året, har ett samarbete inletts med Foodmark för behandling av
livsmedelsindustrins avfall och motköp av gas. Upplägget utgår från att behandlingstjänster och biogasproduktion och distribution sker till motsvarande självkostnad för
VA-verksamheten så att inte projektet belastar VA-verksamheten ekonomiskt.
Huvudmängden av producerad gas avsätts till Foodmark och överskottet nyttjas som
processvärme för rötkammaren samt som värme för VA-verksamheten.
Sammantaget är mängden slam från VA-verksamheten och avfall från Foodmark
tillräckliga för att genom slamrötning för biogasproduktion möta verksamheternas
behov av förnybar energi. En investering skulle möjliggöra även behandling av
organiska avfall från andra verksamheter. Enligt VA-lagen får merkostnader i drift till
följd av detta ej tillföras VA-kollektivet och ska därmed täckas av avgifter för utförd
tjänst.
Konsekvensen om rötning ej byggs i Klintehamn blir att slam från reningsverket
behöver transporteras till Visby för rötning. Visby avloppsreningsverk är redan idag
är överbelastat. Miljödomens villkor föreskriver att hantering av slam från enskilda
avlopp ej kan ske i Klintehamn utan att en rötgaskammare finns. Etableras rötning i
Klintehamn bidrar det till lösning för ovan samt om det sker i samband med
ombyggnaden av reningsverket ges samordningsvinster.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/329

Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 28,9 mnkr varav 12,3 mnkr
finansieras med stöd från Klimatklivet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot projektet. Genom att
samarbeta med näringslivet på orten finns förutsättningar för ett projekt som båda
parter har nytta av och som också bidrar till att Foodmark kan byta ut eldningsolja
för produktion av processvärme till förnybar energikälla.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-02-20, § 49
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 49

TN § 49

Biogas Klintehamn

TN 2017/3477
TN AU § 39

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar
1. Att hos regionfullmäktige begära tilläggsanslag med 28 938 666 kronor.
2. Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 12 347 397 kronor.
3. Att finansiering sker med totalt 16 591 269 kronor ur regionens eget kapital.
4. Att driftkostnader finansieras via avgifter.
5. Projektering kan påbörjas.

Som huvudman för vatten- och avloppsförsörjningen på Gotland och ansvarar
Region Gotland för ombyggnation av avloppsanläggningen i Klintehamn. Syftet är
att modernisera anläggningen och där ingår även konvertering till förnybara
energikällor. I investeringsprojektet har rötkammare för slambehandling av
reningsverkets egna avloppsslam exkluderats då det bedömts oekonomiskt samt att
egna slammängder ej är tillräckliga för att upprätthålla processen året om.
Foodmark AB äger och driver livsmedelsproduktion 4 km från Klintehamns
avloppsreningsverk. Verksamheten har för avsikt att byta ut eldningsolja för
produktion av processvärme till förnybar energikälla. Verksamheten har även ett
behov av att behandla eget rötbart avfall och avloppsvatten som idag hanteras i egen
reningsanläggning.
Sammantaget är mängden slam från VA-verksamheten och avfall från Foodmark
tillräckliga för att genom slamrötning för biogasproduktion möta verksamheternas
behov av förnybar energi. En investering skulle möjliggöra även behandling av
organiska avfall från andra verksamheter. Enligt VA-lagen får merkostnader i drift till
följd av detta ej tillföras VA-kollektivet och ska därmed täckas av avgifter för utförd
tjänst.
I det nya miljötillståndet villkoras det att avloppsslammet skall rötas samt att om
rötning sker på annan plats får ej slam från enskilda avlopp lämnas till Klintehamns
reningsverk. Konsekvensen om rötning ej byggs i Klintehamn blir att slam från
reningsverket behöver transporteras till Visby för rötning. Visby avloppsreningsverk
är redan idag är överbelastat. Miljödomens villkor föreskriver att hantering av slam
från enskilda avlopp ej kan ske i Klintehamn utan att en rötgaskammare finns.
Etableras rötning i Klintehamn bidrar det till lösning för ovan samt om det sker i
samband med ombyggnaden av reningsverket ges samordningsvinster.
Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 28 938 666 kronor varav 12
347 397 kronor finansieras med stöd från Klimatklivet.
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsprojektet kan genomföras inom
ramen för upprättad investeringskalkyl. Driftskostnaderna har kalkylerats av en
extern konsult (bilaga 3) vilket visar att inga nettokostnader ska uppstå för Region
Gotland. Driftkalkylen behöver kvalitetssäkras av Region Gotland och kommer att
redovisas i samband med genomförd projektering.
Region Gotland har redan fått ett bidrag med 9 260 548 kronor som bokförts som
ett statligt investeringsbidrag.
Investering Klintehamn biogas bedöms utifrån erhållet bidrag från Klimatklivet med
motsvarande 45% av faktisk investering för rötkammarutbyggnad, gasdistribution
och substratmottagning, se bilaga 3. Här görs även en 10-årsbedömning av affären då
avtal tecknas med privat aktör. Ur VA-verksamhetens perspektiv kan dock en
affärsmässig och teknisk livslängd om 15 år vara motiverad.
VA-verksamhetens kostnader kommer att bli oförändrade om åtgärden genomförs
jämfört nuläge, det vill säga kostnaden för dagens hantering av rötrest kvarstår och
eventuell besparing tillförs affären.
Huvudmängden av gasproduktion kommer från Foodmarks avfall, därav regleras
affären genom gaspriset och behandlingsavgiften är satt likvärdigt transportkostnader
för dagens hantering.
Producerad rötrest består i huvudsak av livsmedelsavfall från Foodmark och
förväntas kunna återföras till jordbruket i linje med Foodmarks strävan till att bidra
till hållbar produktion och kretslopp. Slammet från VA-verket bedöms kunna bli
REVAQ-certifierat och då avsättas genom Ragn-Sells för en lägre kostnad jämfört
nuläge enligt befintligt nytt avtal. Över tiden bedöms även denna fraktion kunna
avsättas i jordbruket, vilket redovisas i ett framtida scenario för affären.
I känslighetsbedömningen har investeringskalkylen varierats med ±20%.
Utifrån dialog med Foodmark har gasprissättningen diskuterats att vara mellan 300400 kr/MWh. Då VA-verksamheten inte kan göra ett underskott inom verksamheten
får eventuella förändringar av produktionskostnader påverkan på gaspriset. Utfallet
från beräknade scenarier baseras på att internräntan (IRR) för affären överstiger
kalkylräntan (satt till 2%) över en 10-årsperiod.
Olika scenarier har bedömts med hjälp av kalkylen för att förstå effekten av
potentiella variationer och händelser. Syftet är också att kunna bedöma vad avtalet
mellan verksamheterna behöver reglera samt hur arbetet ska inriktas för att nå ökad
nytta med projektet.
Organiska avfall från Foodmark är en förutsättning för att projektet skall vara
genomförbart, då VA verksamheten ej har tillräckliga slammängder att driva en
rötningsprocess året om. Inkommer inga externa avfall till rötkammaren, blir det
heller inte någon ökad gasproduktion, varför Foodmark har incitament att lämna
tillräckliga mängder avfall för behandling i rötkammaren motsvarande det behov av
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biogas som livsmedelsproduktionen har. Foodmarks mängd avfall överensstämmer
väl med deras behov av gas.
Utifrån genomförd känslighetsanalys och i dialog med Foodmark bedöms att
gaspriset bör regleras årligen efter produktionskostnader för att ligga mellan 300 –
400 kr/MWh. För att hantera merkostnader utöver angivet intervall för exempelvis
scenario Worst case regleras behandlingskostnaden för att gaspriset maximalt ska
vara 400 kr/MWh. Behandlingspriset blir då 140 kr/ton för inkommande avfall från
Foodmark.
Projektet Klintehamn biogas kommer att ge en mer optimerad slamhantering för
Klintehamns reningsverk och generera driftsfördelar. Det pågående
ombyggnadsprojektet behöver anpassas och anslutningar till biogasanläggningen
projekteras, se bilaga 4. Detta beslutsförslag innehåller därför ett delbeslut för att
direkt projektera och förbereda för samordningsvinster i både projektering och
genomförande.
Utvecklingsmöjligheter
Ett önskemål från Foodmark är att kunna leda avloppsvatten från industrin till
reningsverket. En sådan lösning kan med fördel göras i samband med förläggning av
gasledning och substratledning. Detta ger en ökad belastning på reningsverket och
regleras via en industritaxa. Avloppsvattnet bidrar också med ytterligare potentiella
rötbara substrat som är positivt för affären.
Det finns vilja att ytterligare öka fordonsgasproduktionen på Gotland. Etableras
ytterligare samarbeten kring substrat med andra intressenter kan större mängder gas
produceras, vilket gör det ekonomiskt intressant att producera biogas av
fordonsgaskvalitet. Detta förenklar distributionen till Foodmark och möjliggör
lagring av biogas som behövs för livsmedelsproduktionens produktionsvariationer.
Flexibiliteten ger besparingar i Foodmarks processvärmeförsörjning som annars
behöver kompletteras med andra bränslen. Biogas av fordonsgaskvalitet är lättare att
lagra och distribuera, och ger flera avsättningsmöjligheter.
Andra aktörer som också har visat intresse av biogas är Lantmännen, Sågen, GEAB
och lokala lantbruk. Flera av dessa verksamheter har även organiska avfall som kan
vara lämpliga för processen. Ytterligarare en utvecklingsmöjlighet är lantbruket där
efterfrågan på förnybara näringsämnen växer.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Claes Nysell (L) frågade om projektet är förankrat hos regionstyrelsen. Patric
Ramberg svarade att projektet är förankrat.
Gabriella Hammarskjöld (C) påpekade att det är viktigt att biogasen produceras i
tillräcklig mängd för att projektet ska fungera. Patric Ramberg svarade att motparten
gjort sin egen riskanalys.
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Patric Ramberg lyfte miljövinsten i hanteringen av avloppsslam.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att medel avsätts för nedan åtgärder.
- utöka projektorganisationens budget i pågående projekt ”Ombyggnad av
Klintehamn ARV” för förberedelser och anpassningar till projekt ”Klintehamn
Biogas” med 2 500 000 kronor.
- besluta om investeringsmedel om 16 600 000 kronor för genomförande av
projektet ”Klintehamn Biogas” inklusive förberedande arbete.
- beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Klintehamn biogas 2019-02-13
Bilaga 1. Beslut om Klimatlivet 171207
Bilaga 2. Viljeyttring Klintehamn biogas 4 och 11 oktober 2018
Bilaga 3. Investeringsbedömning av Klintehamns biogas 180126
Bilaga 4. Projektmedel förberedelser och anpassning, Klintehamn ARV 180214
Skickas till
Åsa Högberg
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Tekniska nämnden

Investering av Klintehamn Biogas
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
1. Att hos regionfullmäktige begära tilläggsanslag med 28 938 666 kronor.
2. Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 12 347 397 kronor.
3. Att finansiering sker med totalt 16 591 269 kronor ur regionens eget
kapital.
4. Att driftkostnader finansieras via avgifter.
5. Projektering kan påbörjas.
6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Som huvudman för vatten- och avloppsförsörjningen på Gotland och ansvarar
Region Gotland för ombyggnation av avloppsanläggningen i Klintehamn. Syftet är
att modernisera anläggningen och där ingår även konvertering till förnybara
energikällor. I investeringsprojektet har rötkammare för slambehandling av
reningsverkets egna avloppsslam exkluderats då det bedömts oekonomiskt samt att
egna slammängder ej är tillräckliga för att upprätthålla processen året om.
Foodmark AB äger och driver livsmedelsproduktion 4 km från Klintehamns
avloppsreningsverk. Verksamheten har för avsikt att byta ut eldningsolja för
produktion av processvärme till förnybar energikälla. Verksamheten har även ett
behov av att behandla eget rötbart avfall och avloppsvatten som idag hanteras i egen
reningsanläggning.
Sammantaget är mängden slam från VA-verksamheten och avfall från Foodmark
tillräckliga för att genom slamrötning för biogasproduktion möta verksamheternas
behov av förnybar energi. En investering skulle möjliggöra även behandling av
organiska avfall från andra verksamheter. Enligt VA-lagen får merkostnader i drift till
följd av detta ej tillföras VA-kollektivet och ska därmed täckas av avgifter för utförd
tjänst.
I det nya miljötillståndet villkoras det att avloppsslammet skall rötas samt att om
rötning sker på annan plats får ej slam från enskilda avlopp lämnas till Klintehamns
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reningsverk. Konsekvensen om rötning ej byggs i Klintehamn blir att slam från
reningsverket behöver transporteras till Visby för rötning. Visby avloppsreningsverk
är redan idag är överbelastat. Miljödomens villkor föreskriver att hantering av slam
från enskilda avlopp ej kan ske i Klintehamn utan att en rötgaskammare finns.
Etableras rötning i Klintehamn bidrar det till lösning för ovan samt om det sker i
samband med ombyggnaden av reningsverket ges samordningsvinster.
Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 28 938 666 kronor varav 12
347 397 kronor finansieras med stöd från Klimatklivet.
Ärendebeskrivning

I syfte att uppnå större mängder rötbart material så att rötningsprocessen kan
upprätthållas hela året, har ett samarbete inletts med Foodmark för behandling av
livsmedelsindustrins avfall och motköp av gas. Upplägget utgår från att
behandlingstjänster och biogasproduktion och distribution sker till motsvarande
självkostnad för VA-verksamheten så att inte projektet belastar VA verksamheten
ekonomiskt. Huvudmängden av producerad gas avsätts till Foodmark och
överskottet nyttjas som processvärme för rötkammaren samt som värme för VAverksamheten.
Med anledning av ombyggnad av reningsverket finns möjlighet att samordna
projekten och inkludera rötning som då undviker merkostnader i pågående
byggnation eller senare ombyggnader som krävs om etablering av rötning sker i
efterhand.
Projektet Klintehamn biogas har erhållit beslut om bidrag från Klimatklivet, bilaga 1,
omfattande 45% stöd, maximalt 12 347 397 kronor, mot redovisad
investeringsbedömning 27 438 660 kronor, se bilaga 3. Totalt 9 260 548 kronor har
redan utbetalats till Region Gotland.
Anpassningsåtgärder i Klintehamns befintliga avloppsreningsverk för att möjliggöra
en rötgaskammare är beräknade till 1 500 000 kronor, vilket omfattar insatser inför
genomförandet av investeringsprojektet ”Klintehamns biogas”.
Gemensamma förutsättningar och ambitioner med projektet Klintehamn biogas
uttrycks i undertecknad viljeyttring, oktober 2018, för genomförande av projektet
Klintehamn biogas, se bilaga 2, mellan Region Gotland och Foodmark.
Avtalsförhandling pågår och avser genomföras i kvartal 2019.
För att undvika merkostnader i genomförandet av Klintehamn biogas krävs att
förberedelser och anpassningar sker Klintehamns reningsverk. Dessa åtgärder har
bedömts till 1 500 000 kronor, se bilaga 4, och omfattar i huvudsak följande;
maskinella omkopplingar; utökad rördragning mellan reningsverket och
tillkommande biogasanläggning; utökning av el och automation för gemensam
styrning via reningsverkets el och styrsystem. Ändrad projekterad värmeförsörjning
för reningsverket från etanol till biogas. Förstärkning och utbyggnad i avvattningen
för att hantera tillkommande belastning från Foodmark.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsprojektet kan genomföras inom
ramen för upprättad investeringskalkyl. Driftskostnaderna har kalkylerats av en
extern konsult (bilaga 3) vilket visar att inga nettokostnader ska uppstå för Region
Gotland. Driftkalkylen behöver kvalitetssäkras av Region Gotland och kommer att
redovisas i samband med genomförd projektering.
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Region Gotland har redan fått ett bidrag med 9 260 548 kronor som bokförts som
ett statligt investeringsbidrag.
Investering Klintehamn biogas bedöms utifrån erhållet bidrag från Klimatklivet med
motsvarande 45% av faktisk investering för rötkammarutbyggnad, gasdistribution
och substratmottagning, se bilaga 3. Här görs även en 10-årsbedömning av affären då
avtal tecknas med privat aktör. Ur VA-verksamhetens perspektiv kan dock en
affärsmässig och teknisk livslängd om 15 år vara motiverad.
VA-verksamhetens kostnader kommer att bli oförändrade om åtgärden genomförs
jämfört nuläge, det vill säga kostnaden för dagens hantering av rötrest kvarstår och
eventuell besparing tillförs affären.
Huvudmängden av gasproduktion kommer från Foodmarks avfall, därav regleras
affären genom gaspriset och behandlingsavgiften är satt likvärdigt transportkostnader
för dagens hantering.
Producerad rötrest består i huvudsak av livsmedelsavfall från Foodmark och
förväntas kunna återföras till jordbruket i linje med Foodmarks strävan till att bidra
till hållbar produktion och kretslopp. Slammet från VA-verket bedöms kunna bli
REVAQ-certifierat och då avsättas genom Ragn-Sells för en lägre kostnad jämfört
nuläge enligt befintligt nytt avtal. Över tiden bedöms även denna fraktion kunna
avsättas i jordbruket, vilket redovisas i ett framtida scenario för affären.
I känslighetsbedömningen har investeringskalkylen varierats med ±20%.
Utifrån dialog med Foodmark har gasprissättningen diskuterats att vara mellan 300400 kr/MWh. Då VA-verksamheten inte kan göra ett underskott inom verksamheten
får eventuella förändringar av produktionskostnader påverkan på gaspriset. Utfallet
från beräknade scenarier baseras på att internräntan (IRR) för affären överstiger
kalkylräntan (satt till 2%) över en 10-årsperiod.
Olika scenarier har bedömts med hjälp av kalkylen för att förstå effekten av
potentiella variationer och händelser. Syftet är också att kunna bedöma vad avtalet
mellan verksamheterna behöver reglera samt hur arbetet ska inriktas för att nå ökad
nytta med projektet.
Organiska avfall från Foodmark är en förutsättning för att projektet skall vara
genomförbart, då VA verksamheten ej har tillräckliga slammängder att driva en
rötningsprocess året om. Inkommer inga externa avfall till rötkammaren, blir det
heller inte någon ökad gasproduktion, varför Foodmark har incitament att lämna
tillräckliga mängder avfall för behandling i rötkammaren motsvarande det behov av
biogas som livsmedelsproduktionen har. Foodmarks mängd avfall överensstämmer
väl med deras behov av gas.
Utifrån genomförd känslighetsanalys och i dialog med Foodmark bedöms att
gaspriset bör regleras årligen efter produktionskostnader för att ligga mellan 300 –
400 kr/MWh. För att hantera merkostnader utöver angivet intervall för exempelvis
scenario Worst case regleras behandlingskostnaden för att gaspriset maximalt ska
vara 400 kr/MWh. Behandlingspriset blir då 140 kr/ton för inkommande avfall från
Foodmark.
Projektet Klintehamn biogas kommer att ge en mer optimerad slamhantering för
Klintehamns reningsverk och generera driftsfördelar. Det pågående
ombyggnadsprojektet behöver anpassas och anslutningar till biogasanläggningen
projekteras, se bilaga 4. Detta beslutsförslag innehåller därför ett delbeslut för att
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direkt projektera och förbereda för samordningsvinster i både projektering och
genomförande.
Utvecklingsmöjligheter

Ett önskemål från Foodmark är att kunna leda avloppsvatten från industrin till
reningsverket. En sådan lösning kan med fördel göras i samband med förläggning av
gasledning och substratledning. Detta ger en ökad belastning på reningsverket och
regleras via en industritaxa. Avloppsvattnet bidrar också med ytterligare potentiella
rötbara substrat som är positivt för affären.
Det finns vilja att ytterligare öka fordonsgasproduktionen på Gotland. Etableras
ytterligare samarbeten kring substrat med andra intressenter kan större mängder gas
produceras, vilket gör det ekonomiskt intressant att producera biogas av
fordonsgaskvalitet. Detta förenklar distributionen till Foodmark och möjliggör
lagring av biogas som behövs för livsmedelsproduktionens produktionsvariationer.
Flexibiliteten ger besparingar i Foodmarks processvärmeförsörjning som annars
behöver kompletteras med andra bränslen. Biogas av fordonsgaskvalitet är lättare att
lagra och distribuera, och ger flera avsättningsmöjligheter.
Andra aktörer som också har visat intresse av biogas är Lantmännen, Sågen, GEAB
och lokala lantbruk. Flera av dessa verksamheter har även organiska avfall som kan
vara lämpliga för processen. Ytterligarare en utvecklingsmöjlighet är lantbruket där
efterfrågan på förnybara näringsämnen växer.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Klintehamn biogas 2019-02-13
Bilaga 1. Beslut om Klimatlivet 171207
Bilaga 2. Viljeyttring Klintehamn biogas 4 och 11 oktober 2018
Bilaga 3. Investeringsbedömning av Klintehamns biogas 180126
Bilaga 4. Projektmedel förberedelser och anpassning, Klintehamn ARV 180214
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 122

Tilläggsanslag för projektet Biogas
Klintehamn

RS 2019/329

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Tekniska nämnden genomför ombyggnation av avloppsanläggningen i Klintehamn.
Syftet är att modernisera anläggningen och där ingår även konvertering till förnybara
energikällor. I investeringsprojektet har rötkammare för slambehandling av reningsverkets egna avloppsslam exkluderats då det bedömts oekonomiskt samt att egna
slammängder ej är tillräckliga för att upprätthålla processen året om.
I syfte att uppnå större mängder rötbart material så att rötningsprocessen kan
upprätthållas hela året, har ett samarbete inletts med Foodmark för behandling av
livsmedelsindustrins avfall och motköp av gas. Upplägget utgår från att behandlingstjänster och biogasproduktion och distribution sker till motsvarande självkostnad för
VA-verksamheten så att inte projektet belastar VA-verksamheten ekonomiskt.
Huvudmängden av producerad gas avsätts till Foodmark och överskottet nyttjas som
processvärme för rötkammaren samt som värme för VA-verksamheten.
Sammantaget är mängden slam från VA-verksamheten och avfall från Foodmark
tillräckliga för att genom slamrötning för biogasproduktion möta verksamheternas
behov av förnybar energi. En investering skulle möjliggöra även behandling av
organiska avfall från andra verksamheter. Enligt VA-lagen får merkostnader i drift till
följd av detta ej tillföras VA-kollektivet och ska därmed täckas av avgifter för utförd
tjänst.
Konsekvensen om rötning ej byggs i Klintehamn blir att slam från reningsverket
behöver transporteras till Visby för rötning. Visby avloppsreningsverk är redan idag
är överbelastat. Miljödomens villkor föreskriver att hantering av slam från enskilda
avlopp ej kan ske i Klintehamn utan att en rötgaskammare finns. Etableras rötning i
Klintehamn bidrar det till lösning för ovan samt om det sker i samband med
ombyggnaden av reningsverket ges samordningsvinster.
Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 28,9 mnkr varav 12,3 mnkr
finansieras med stöd från Klimatklivet.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot projektet. Genom att
samarbeta med näringslivet på orten finns förutsättningar för ett projekt som båda
parter har nytta av och som också bidrar till att Foodmark kan byta ut eldningsolja
för produktion av processvärme till förnybar energikälla.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 122 forts
RS 2019/329
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-02-20, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/519
11 april 2019

Madeleine Nilsson

Regionstyrelsen

Verksamhetsstöd till Medeltidsveckan 2020-2022
Förslag till beslut




Medeltidsveckan beviljas verksamhetsstöd på 400 000 kr för respektive år.
Regionstyrelseförvaltningen uppdras att skriva fram ett nytt avtal för
perioden.

Ärendebeskrivning

Medeltidsveckan är ett av de starkaste profilbärande evenemangen som pekas ut i
Region Gotlands utredning ”Evenemang på Gotland”. Veckan som innehåller över
500 olika evenemang och årligen besöks av cirka 40 000 nationella och internationella
besökare.
Medeltidsveckan har haft ett avtal med Kultur- och fritidsavdelningen (KFA) som
går ut vid årsskiftet 2019/2020 och har under de senaste åren fått medel dels från
regionstyrelseförvaltningens avdelning för regional utveckling och från KFA.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att denna ordning fortsätter i god samverkan.
Bedömning

Medeltidsveckan, som i år kan fira sitt 35-års jubileum, har under de senaste åren
arbetat aktivt med att utveckla sin intäktssida och därmed även förändrat strukturen
av veckan. Evenemangets utformning i det offentliga rummet i världsarvsstaden
Visby gör det omöjligt att dra in medel som helhet. Det är istället delar av eventet
som deltagaren själv väljer att delta på som Medeltidsveckan kan få sina inkomster på
och där är tornerspelen den enskilt största förtjänsten. Medeltidsveckan bedöms ha
möjligheter att ytterligare förstärka sin intäktssida, men detta behöver göras med en
stabil ekonomi som bas. Verksamhetsbidrag från Region Gotland bedöms därför
vara nödvändigt för att evenemanget både ska kunna genomföras och utvecklas. Vi
ser ingen anledning till att minska stödet så som gjorts under den senaste 3-års
perioden 2017-2019.
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Tjänsteskrivelse
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Medeltidsveckan är av stor betydelse för Gotland när det gäller att attrahera besökare
i slutet av sommarens högsäsong, och på så vis förlänga den ytterligare en vecka.
Evenemanget bidrar också starkt till bilden av Gotland som en plats att bo, leva och
verka på. Evenemanget kombinerar också på ett spännande sätt både folkbildning
och turism. De senaste åren har ett omfattande arbete gjorts för att göra eventet mer
hållbart, tryggare och möjliggöra för yngre målgrupper att delta.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 123

Verksamhetsbidrag till Medeltidsveckan

RS 2019/519

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Medeltidsveckan beviljas verksamhetsstöd på 400 000 kr för respektive år.
x Regionstyrelseförvaltningen uppdras att skriva fram ett nytt avtal för perioden.
x

Medeltidsveckan är ett av de starkaste profilbärande evenemangen som pekas ut i
Region Gotlands utredning ”Evenemang på Gotland”. Veckan som innehåller över
500 olika evenemang och årligen besöks av cirka 40 000 nationella och internationella
besökare.
Medeltidsveckan har haft ett avtal med kultur- och fritidsavdelningen som går ut vid
årsskiftet 2019/2020 och har under de senaste åren fått medel dels från regionstyrelseförvaltningens avdelning för regional utveckling och från kultur- och fritidsavdelningen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att denna ordning fortsätter i god samverkan.
Medeltidsveckan, som i år kan fira sitt 35-års jubileum, har under de senaste åren
arbetat aktivt med att utveckla sin intäktssida och därmed även förändrat strukturen
av veckan. Evenemangets utformning i det offentliga rummet i världsarvsstaden
Visby gör det omöjligt att dra in medel som helhet. Det är istället delar av eventet
som deltagaren själv väljer att delta på som Medeltidsveckan kan få sina inkomster på
och där är tornerspelen den enskilt största förtjänsten. Medeltidsveckan bedöms ha
möjligheter att ytterligare förstärka sin intäktssida, men detta behöver göras med en
stabil ekonomi som bas. Verksamhetsbidrag från Region Gotland bedöms därför
vara nödvändigt för att evenemanget både ska kunna genomföras och utvecklas. Vi
ser ingen anledning till att minska stödet så som gjorts under den senaste 3-års
perioden 2017-2019.
Medeltidsveckan är av stor betydelse för Gotland när det gäller att attrahera besökare
i slutet av sommarens högsäsong, och på så vis förlänga den ytterligare en vecka.
Evenemanget bidrar också starkt till bilden av Gotland som en plats att bo, leva och
verka på. Evenemanget kombinerar också på ett spännande sätt både folkbildning
och turism. De senaste åren har ett omfattande arbete gjorts för att göra eventet mer
hållbart, tryggare och möjliggöra för yngre målgrupper att delta.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1291
9 april 2019

Mats Jansson

Regionstyrelsen

Ansökan om regionala tillväxtmedel - Burgsviks hamn fas 1
Förslag till beslut



Region Gotland medfinansierar Burgsviken Utveckling AB för projekt
”Burgsviks hamn fas 1” med 50 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 835 000 kronor ur 2019 års anslag 1:1 för regionala
tillväxtåtgärder.



Beslutet avser perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha
inkommit senast 2019-12-31.

Sammanfattning

Syftet är att låta hamnen i Burgsvik få utvecklas till den centrala funktion den en
gång i tiden hade och därmed stärka såväl näringslivet som kulturlivet och skapa
nya arbetstillfällen.
Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt:
Resultatet förväntas bli att samtliga funktioner beträffande planering, organisation,
ledning och kontroll ska vara upprättade. Förstudien ska vara klar, akuta
reparationer ska vara genomförda och bygget av en servicebyggnad ska vara
igångsatt. En miljöplan ska vara upprättad och aktuella avtal ska vara upprättad.
Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt:
Målet är att inom en period av tre år ska hamnen vara ekonomiskt bärkraftig och ha
utvecklats med ökad service för besökare och fast befolkning med faciliteter som
underlättar för serviceföretag samt ha etablerat samverkan med akademin i frågor
som rör Östersjöns miljö.
Bedömning

Projektets övergripande syfte är att utveckla hamnen i Burgsvik till en central
funktion för att stärka näringslivet, kulturlivet och skapa nya arbetstillfällen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla Storsudret. Projektet kopplar på olika sätt till
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Projektet kommer att bidra till att stärka
attraktionskraften för den sydligaste delen av Gotland som en nyckelfaktor för
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levande och attraktiv landsbygd på Gotland - året om. Dessutom kommer
besöksnäringen i området att stärkas både genom förbättrade faciliteter vid strand
och gästhamn samt förbättrad miljö i Burgsviken till nytta för turism och
besöksnäringen i området. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen
beviljar finansiering av projektet.

Genomförande

Projektet ska genomföra:
 Studiebesök framgångsrika hamnar. En resa för inspiration och utbyte
planeras till …
 Strategi för vattenverksamhet. Utbudet av vattenaktiviteter i Burgsviken som
utgår från Burgsviks hamn omfattar…
 Miljöplan
 Projektering
 Akuta reparationer
 Investeringar
 Slutredovisning
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2019-03-01 – 2019-12-31

Kostnader

2019

Totalt

Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Lokal
Resor
Investering
Övriga kostnader

0
600 000
24 000
11 000
1 000 000
35 000

0
600 000
24 000
11 000
1 000 000
35 000

Summa kostnader

1 670 000

1 670 000

835 000
835 000

835 000
835 000

1 670 000

1 670 000

Finansiering

Burgsviken utveckling AB
Region Gotland, reg tvt medel
Summa finansiering

Rapportering och begäran om utbetalning

Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter
Rapportering ska ske kvartalsvis genom nyttjande av Tillväxtverkets Min ansökan

Sista datum för slutrapport

2019-12-31
Allmänna villkor för stöd

Se bilaga

Särskilda villkor

Projektet ska delta i erfarenhetsutbyte som Region Gotland inbjuder till.
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Beslutsunderlag

Ansökan om regionala tillväxtmedel – Burgsviks hamn fas 1 inkommen 2018-12-18.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Ansökan regionala projektmedel
Del 2 - Budget, sammanställning
Projektets namn:

Burgsviks hamn - fas 1

Börja med att fylla i uppgifterna under fliken "Spec av kostnader".
Därefter fylls finansieringen i nedan, under punkt 21. Kostnader och finansiering ska vara lika per år.
20 Resurser i projektet
20.1 Faktiska kostnader

År:

2019

År:

2020

År:

2021

År:

0

Total

Egen personal
Externa tjänster
Lokalkostnader
Investeringar
Övriga kostnader
Intäkter i projektet (avgår)

0
800 000
24 000
800 000
46 000
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
800 000
24 000
800 000
46 000
0

Summa faktiska kostnader

1 670 000

0

0

0

1 670 000

0

0

0

0

0

1 670 000

0

0

0

1 670 000

20.2 Bidrag i annat än pengar
Överförs automatiskt från
fliken "spec av kostnader"

Summa totala kostnader
21 Finansiering av resurserna i projektet
21.1 Kontant finansiering:
År:

2019

Region Gotland (1:1)
Burgsviken utveckling AB

835 000
835 000

År:

2020

2021

År:

0

Total

835 000
835 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 670 000

Summa kontant finansiering

År:

0

0

0

1 670 000

21.2 Bidrag i annat än pengar

0
0
0
0
0
0
Summa bidrag
i annat än pengar

0

0

0

0

0

Summa total finansiering
År:

2019

År:

1 670 000
Region Gotlands andel av faktiska kostnader:
Region Gotlands andel av totala kostnader:

2020

År:

2021

0

År:

0
50,00%
50,00%

0

Total

0

1 670 000

Änr

Region

2018 -12- 1 8

Gotland

REGION GOTLAND

Ansökan om regionala tillväxtmedel
DeM
För ifyllande av ansökan - se Handledning till ansökan om regionala tillväxtmedel

1 . Allmänna uppgifter
Projektets namn
Burgviks hamn - fas 1
Datum för projektstart
2019-01-01

Belopp som söks
980 200 sek

Datum för projektslut
2019-12-31

2. Uppgifter om sökande
Sökande organisationens namn
Burgsviken Utveckling AB
Juridisk form
aktiebolag
Adress
C/O Margret Edlund, Bobbenarvevägen 1 1
Ort
Postnummer
62335
Burgsvik
Behörig att företräda sökande
Håkan Ahlsten

Organisationsnummer
556985-9688
CFAR-nummer/Arbetsställenummer
ej tilldelat
Telefonnummer
070521 6091
Webbadress

3. Kontaktpersoner
Kontaktperson hos sökanden
Håkan Ahlsten
Telefonnummer / mobilnummer
070521 6091

Kontaktperson ekonomi
Margret Edlund
Telefonnummer/ mobilnummer
070 7897628

e-postadress
info@gragasen. se
Projektledare
vakant

e-postadress
margret.edlund@gmail.com
Telefonnummer

e-postadress

Mobilnummer

4. Betalningssätt
Beviljat projektstöd utbetalas till sökandes:
(ange endast ett alternativ)
D

Plusgironummer

Bankgironummer: 5305-6651

5. Moms
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?
£3 Ja
D Nej (Bifoga intyg från Skatteverket som styrker detta)
6. Upphandling
Omfattas sökanden av Lagen om offentlig upphandling, LOU?

D Ja

IS Nej

7. Projektbeskrivning
7.1 Behovsanalys Beskriv på vilket sätt det finns ett konstaterat behov av att projektet genomförs.
Hamnen i Burgsvik utgör en nyckelfaktor på Storsudret m.a.p. på besöksnäringens och vindkraftens utveckling. Här finns en av de
mycket få badplatserna runt Burgsviken och här finns en mindre hamn för fritidsbåtar. En efterfrågan på anpassning till den ökade
servicen av de havsbaserade vindkrfatverken är uttalad. Sedan många år har ett samarbete med KTH kring Burgsvikens miljö
utvecklats och ett samrabete med IVL pågår. Ett marint centrum är därför ett naturligt inslag i denna miljö - ett centrum som kan
fngera som en nod för akademisk forskning.
En utveckling av hamnen står högst på önskelistan bland månag föreningar, företag och organisationer på Storsudret. Fyra
föreningar och fyra företag har etablerat Burgsviken Utveckling AB som ett non-profit-bolag för att stå som projektägare.

7.2 Syfte Ange avsikten/ändamålet med projektet och varför det ska genomföras
Syftet är att låta hamnen i Burgsvik få utvecklas till den centrala funktion den en gång i tiden hade och därmed stärka
såväl näringslivet som kulturlivet och skapa nya arbetstillfällen.

7.3 Mål Beskriv projektets mål och delmål
Målet är att inom en perioid av tre år skall hamnen vara ekonomiskt bärkraftig och ha utvecklats med ökad service för
besökare och fastbefolkning med facilteter som underlättar för serviceföretag samt ha etablerat samverkan med
akademin i frågor som rör Östersjöns miljö.
Inom projekttiden, ett år, skall projektets strukturer beträffande planering, organisation, ledning och kontroll vara
upprättade. Förstudien skall vara klar, akuta reparationer skall vara genomförda och bygget av en servicebyggnad
skall vara igångsatt. En miljöplan skall vara upprättad och aktuella avtal upprättade.

7.4 Indikatorer - projektets mätbara resultat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
Temaindikator
Besökande, antal
Evenemang, antal
Exponeringstillfällen, antal
Företag, antal deltagande
Förstudier, antal
Nätverk, antal nya
Produkter, antal nya

Resultatindikator
Arbetstillfällen, antal nyskapade
Deltagare, antal
Företag, antal nya ledda av
Projektledare

Vid projektstart
5000
0
0
4
1
1
3

Totalt
3
200
3
1

Varav kvinnor
1
75
2
0
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Vid projektets slut
7000
0
0
5
1
3
4

Varav män
1
75
1
1

Varav ungdom
1
50
0
0

7.5 Målgrupp Beskriv projektets målgrupp/er. Om projektet har både en direkt och en indirekt målgrupp bör båda beskrivas.
Direkta målgrupper är besökare, fastbefolkning, företagare och studenter.

7.6 Projektorganisation Redogör för projektets organisation och sammansättning.

Utvecklingsbolagets styrelse utgör ledningsgrupp med budget och personalansvar. Projekteledaren arbetar efter
delegationsordning m.a.p. planering, organisation, ledning och kontroll. Till styrelsen kopplas en rådgivande
referensgrupp med personer som har specifika kunskaper om hamnverksamhet.

7.7 Aktiviteter och verksamhetsbeskrivning Beskriv de aktiviteter som skall genomföras för att uppnå projektets syfte och mål.

1. Upprättande av budget
2. Delegationsordningar
3. Konfirmerande av avtal med organisationer EU /hamnar i Östersjön
4. Genomforande av en förstudie om hamnverksamhet i allmänhet
5. Studiebesök hos framgångsrika hamnar i Östersjöområdet
6. Etablera en hållbar strategi för vattenverksamheten.
7.1 samråd med Länsstyrelsen och Region Gotland etablera en miljöplan.
S.Igångsätta en projektering
9. Planera och genomföra investeringar
10 Upprätta en strategi för information om projektet.

8. Horisontella perspektiv - Beskriv projektets påverkan inom följande områden:
a) Ekonomi

Projektet skall så långt möjligt säkras beträffande lönsamhet. Delegationsordningen skall säkra det ekonomiska ansvaret.
Rapportvägarna skall var tydliga och upphandling vara regel och skall alltid ske skriftligen när kostnader i det enskilda fallet kan
beräknas överstiga 50 OOOkronor. Projektet har positiv påverkan på tillväxt och sysselsättning.

b)

Miljö

Burgsviks hamn skall ha en hög kvalité beträffande miljö och hållbarhet, vilket skall exponeras i den framtida marknadsföringen
av gästhamnen. Alla insatser som rör vattenverksamhet, som ex. vis muddring och byggverksamhet, skall säkras beträffande
omhändertagande av farligt avfall. Projektet har en övervägande positiv påverkan på miljön.
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c)

Integration

Burgsviks hamn kommer att behöva en hel del arbetskraft. Storsudret har redan mycket goda erfarenheter av ett långsiktigt
integrationsarbete och allt talar för att också här kommer rekryteringsarbetet av ny arbetskraft att inbegripa utlandsfödda. På
platsen kommer att finnas personal med goda språkkunskaper. Platsen kommer att bli en mötesplats för alla människor och
därmed ha en positiv effekt på integrationen.
Olika grupper kommer framför allt genom de samverkande föreningarna och företagen att nås med information om projektet.

d)

Jämställdhet

Rekryteringen av medarbetare kommer att ske m.a.p. jämställdhet. Hamnen kommer självfallet att ha som mål att jämställdhet
skall råda ur alla aspekter. Beträffande information om projektets resultat görs ingen skillnad när det gäller m"än och kvinnor. Vi
ser hamnen som en ny stor arbetsplats där män och kvinnor kommer att verka jämställt.

e)

Landsbygd

Projektet är ett landsbygdsutvecklingsprojekt. Storsudret, de femsydligaste socknarna på Gotland, ligger inte på
pendlingsavstånd till Visby där huvudparten av öns arbetsplatser finns, vilket innebär att Storsudret i hög grad måste
sörja för eget skapande av arbetsplatser och försörjning. Hamnutvecklingen utgör en angelägen faktor i denna
målsättning och projektet har en positiv påverkan på landsbygdens utveckling.

9. Tids- och aktivitetsplan för projektet
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

2019-01-01

2019-03-15
2019-03-15
2019-06-30

Upprättande av delegationsordning
Upprättande av budget
Upprättande av nödvändiga avtal

2019-01-01
2019-01-01

Upprättande av informationsstrategi
Studiebesök framgångsrika hamnar
Etablera strategi för vattenverksamhet
Upprättande av miljöplan
Igångsätta projektering
Genomföra akuta reparationer

2019-01-01
2019-03-01
2019-03-01
2019-03-01
2019-01-01
2019-04-01

Planera och genomföra investeringar

2019-04-01

2019-03-15
2019-06-30
2019-04-15
2019-04-15
2019-04-15
2019-09-15
2019-11-30

Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport

2019-12-01
2019-01-01

2019-12-31
2019-12-13

Projektets start och slutdatum

9.1 Samverkan och samarbetspartner^ Beskriv eventuell samverkan och samarbeten med andra projekt eller insatser som
pågår och på vilket sätt projektet kompletterar befintliga insatser eller nuvarande arbetssätt/metoder.
Samverkan kommer i första hand att ske med de de företag och organisationer som redan har en relation till
hamnen: Stenfabriken, Burgsviuks camping, Guldkaggen, Larssons Vind och Marin, Forum Östersjön,
Bastuföreningen och Hamnföreningen.
Andra samverkansparter är IVL-Sv Miljöinstitutet och KTH.
Samverkan och samarbete kommer i huvudsak att förbereda för anpassningar av hamnen och därefter uppprättande
av avtal med parterna.
Projektet kommer att ha en rådgivande referensgrupp med genuina kunskaper om hamnfrågor: Per Erling Evensen,
Niklas Forsman, Harald Gröttvik och Nils Henrik Karlsson.

4(7)

9.2 Plan för kommunikation och resultatspridning Beskriv till vilka och hur projektets resultat ska spridas.
Hamnprojektet kommer att finnas på FB och äga en egen domän med hemsida med aktuell information. Informtion
kommer också särskilt att gå till de organisationer och föreningar som är delaktiga som samverkansparter.

9.3 Plan för uppföljning/utvärdering Beskriv hur målen som angivits ska följas upp och utvärderas.
Samtliga mål är handfasta och tydliga. Såväl upprättade dokument, planer och avtal, som fysiska insatser kommer
att vara avläsbara.

9.4 Kortfattad sammanfattning av projektet Max 150 ord

Projektet, som pågår i ett år, skall förbereda för en omfattande insats för upprustning och utveckling av Burgsviks hamn. En
förstudie skall genomföras och vissa akuta reparationer skall färdigställas.
Syftet är att hamnen skall återfå funktionen som en naturlig motor i näringslivet, friluftslivet och kulturlivet. De tre
huvudsakliga framtida verksamheterna som skall ge ekonomisk bärkraft är en attraktiv marina, en servicefunktion för den
havsbaserade vindkraften och ett marint centrum för Östersjöns miljö.

10. Förväntade resultat och effekter
10.1 Förväntade resultat och effekter efter projektperioden

Resultatet förväntas bli att samtliga funktioner beträffande planering, organisation, ledning och kontroll beträffande
utveckling och investeringar skall vara klara, att nödvändiga avtal med samverkansparter/hyresgärster är upprättade,
att förstudien är genomförd, att akuta reparationer är genomförda och att investeringarna i en servicebyggnad är
igångsatt.

10.2 Verksamhet efter projektperioden
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Efter projektperioden skall fas 2 i utvecklingen vidta innebärande i huvudsak investeringar och marknadsföring

11. Bilagor
11.1 Obligatoriska bilagor
Nummer

Bilaga

l

Underlag som visar sökandes juridiska status
Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande
Medfinansieringsintyg
Kommunikationsplan

11.2 Bilagor i förekommande fall
Nummer

Bilaga

Om projektet ej är momspliktig bifoga intyg från Skatteverket
Upphandlingspolicy
Beräkningsunderlag för resekostnader
Annan bilaga som sökande önskar åberopa
Annan bilaga som sökande önskar åberopa
12. Underskrift
Genom underskriften intygas att:
-

sökanden har tagit del av dokumentet "Handledning till ansökan om regionala tillväxtmedel"
de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingar som bifogats ansökan stämmer
överens med originalen.
sökande har tagit del av föreskrifter och förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa Region Gotlands
"Allmänna villkor för stöd till projekt".
projektmedarbetare ska informeras om och acceptera att uppgifterna i ansökan kan komma att behandlas i elektronisk form i
enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Från 2018-05-25 ersätts den av Dataskyddsförordningen GDPR.
nden

Datum
2018-12-05

Namnförtydligande
Håkan Ahlsten

Underskriven ansökan med bilagor, enligt handledningen och anvisningarna, skickas till:
Region Gotland
Hållbar tillväxt, Annette Glover
621 81 VISBY
Ansökan i word/excel ska även skickas till projektmedel@gotland.se
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För ytterligare information, kontakta:
Annette Glover
Projektsamordnare
0498-26 94 35
annette.glover@gotland.se

Gå nu vidare till "Ansökan del 2" och fyll i projektbudgeten i excelfilen.
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Ansökan regionala tillväxtmedel

Region

Gotland
Projektets namn:

Del 2 - Budget, specifikation av kostnader

Burgsviks hamn - fas 1

13.1 Personal
Egen personal, namn/befattning

Månadslön inkl.
lönebikostnader

Sysselsättn.grad
0-1,exO,75

Antal månader

Total kostnad

0
0
0
0
0
0
0

0

Summa egen personal

13.2 Egen personal fördelat per är

Ar:

Ar:

Ar:

Totalt

Ar:

0

Summa fördelat per år

14.1 Externa tjänster
Ange typ av tjänst
Vid slutförd upphandling uppge namn på anlitat företag och bifoga upphandlingsunderlag

Total kostnad

Projektledare 1000 tim

500 000

Summa externa tjänster

500 000

14.2 Externa tjänster fördelat per år
Ar:
Summa fördelat per år

0

Ar:

0

Ar:

0

0

Ar:

Totalt

500 000

500 000

15.1 Investeringar
Ange objekt och antal

Akut reparation av hamnklack
Servicebyggnad mm igångsättning

Beräknat inköpspris
Beräknat investeringsdatum
2019-06-30

500 000

2019-08-15

500 000

1 000 000

Summa investeringar

15.2 Investeringar fördelat per er
Ar:
Summa fördelat per år
|

0
1 000 000

Ar:

0

Ar:

0

Ar:

0

Totalt

1 000 000

16.1 Lokalkostnader
Bifoga kontrakt eller beräkning

Total kostnad

hyra av lokal för möten och utställningar mm

24000

Summa lokalkostnader

24000

16.2 Lokalkostnader fördelat per år
Ar:
Summa fördelat per år

0

Ar:

0

Ar:

0

24000

Ar:

0

Totalt

24000
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17.1 Övriga kostnader
Total kostnad

35000

Indirekta kostnader (se handledning)
Resor och logi, bifoga beräkningsunderlag

11 000

studieresa, hamnar ostkusten, 4 pers båt/bil två dygn, övernattning se bif fil
konsultuppdrag

100000

Summa övriga kostnader

146 000

17.2 Övriga kostnader fördelat per år
Ar:
Summa fördelat per år

0

Är:

0

Ar:

0

Ar:

0

Totalt

146 000

146 000

18.1 Intäkter l projektet
Ange typ av intäkt

Total intäkt (anges med -)

0

Summa intäkter l projektet (negativt belopp)

18.2 Intäkter l projektet fördelat per år (negativt belopp)
Ar:
0
Ar:

0

Ar:

Ar:

0

0

Totalt

0

Summa fördelat per år

19.1 Bidrag i annat än pengar
Antal tim/enheter

Summa

Värde per tim/enhet

Styrelsens mfl arbete
Referensgruppens arbete

330
330

800
80

264 000
26400

0
0
0
0
290 400

Summa bidrag i annat än pengar

19.2 Bidrag 1 annat än pengar fördelat per år
Ar:

Summa fördelat per år

0

Ar:

0

Ar:

0

Ar:

0

Totalt

290 400

290 400

Gå nu till fliken "Budgetsammanställning".
Om det behövs fler rader/fält i budgeten kontakta handläggare,
proiektmedel@regiongotland.se

Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till Region Gotland, Hållbar Tillväxt,
Annette Glover, 621 81 VISBY,
Ansökan i word/excel-format ska även skickas via e-post till
proiektmedel@reqiongotland.se
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 124

Ansökan om regionala tillväxtmedel Burgsviks hamn fas 1

RS 2018/1291

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Burgsviken Utveckling AB för projekt ”Burgsviks
hamn fas 1” med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst
835 000 kronor ur 2019 års anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.
x Beslutet avser perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha
inkommit senast 2019-12-31.
x

Syftet är att låta hamnen i Burgsvik få utvecklas till den centrala funktion den en gång
i tiden hade och därmed stärka såväl näringslivet som kulturlivet och skapa nya
arbetstillfällen.
Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt:
Resultatet förväntas bli att samtliga funktioner beträffande planering, organisation,
ledning och kontroll ska vara upprättade. Förstudien ska vara klar, akuta reparationer
ska vara genomförda och bygget av en servicebyggnad ska vara igångsatt. En miljöplan ska vara upprättad och aktuella avtal ska vara upprättad.
Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt:
Målet är att inom en period av tre år ska hamnen vara ekonomiskt bärkraftig och ha
utvecklats med ökad service för besökare och fast befolkning med faciliteter som
underlättar för serviceföretag samt ha etablerat samverkan med akademin i frågor
som rör Östersjöns miljö.
Projektets övergripande syfte är att utveckla hamnen i Burgsvik till en central
funktion för att stärka näringslivet, kulturlivet och skapa nya arbetstillfällen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla Storsudret. Projektet kopplar på olika sätt till Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Projektet kommer att bidra till att stärka
attraktionskraften för den sydligaste delen av Gotland som en nyckelfaktor för
levande och attraktiv landsbygd på Gotland - året om. Dessutom kommer besöksnäringen i området att stärkas både genom förbättrade faciliteter vid strand och
gästhamn samt förbättrad miljö i Burgsviken till nytta för turism och besöksnäringen
i området. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 124 forts
RS 2018/1291
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/521
25 april 2017

Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Förstudie Dramaseriefestival Gotland
Förslag till beslut


Regionstyrelsen ställer sig positiv till att bevilja finansiering ur de regionala
tillväxtmedlen till en aktör som genomför en dramaseriefestival i enlighet med
förstudien.

Sammanfattning

En utredning kring möjligheterna att på Gotlands etablera en Dramaseriefestival har
undersökts och i detta ärende presenteras bakgrunden, resultatet av en förstudie och
argument som stöder tillkomsten av ett sådant arrangemang samt en bedömning av
lämpligheten av arrangemangets finansiering med offentliga medel från Region
Gotland.
Förvaltningens bedömning är i stora delar positiv och förvaltningen föreslår att
Region Gotland medverkar i finansieringen av en sådan festival genom regionala
tillväxtmedel.
Bakgrund

Region Gotland har tack vare långsiktiga investeringar och nyligen antagen filmstrategi bidragit till att skapa förutsättningar som kommer att kunna sätta Gotland än
starkare på filmkartan. Filmområdet bedöms ha fortsatt stora utvecklingsmöjligheter
och ett vidare strategiskt arbete med film är en av framgångsfaktorerna för den
regionala utvecklingen. Ett av fokusområdena inom filmstrategin är tillväxt och
attraktionskraft där filmrelaterad verksamhet, både direkt och indirekt, skapar arbetstillfällen och positiva effekter på det lokala näringslivet. Filmen bidrar också till
fotspårsturism och nya reseanledningar året runt. Även Region Gotlands kulturplan
har Kulturdriven tillväxt som ett av sina tre fokusområden.
Mot denna bakgrund arrangerade Film på Gotlands i samarbete med Film Capital
Stockholms en serie seminarier och dialogmöten under Almedalsveckan 2018. Under
ett av panelsamtalen presenterades en idé om att skapa en festival för TV-sända
Dramaserier. Det var branschen själva, med bland annat manusförfattare, regissör
och producent för den aktuella TV-dramaserien ”Den inre cirkeln” i spetsen, som
belyste behovet samt påpekade fördelarna med ett sådant event på just Gotland.
Idén förankrades sedan i Region Gotland som igångsatte en förundersökning förstudie. För genomförandet engagerades 2 resurspersoner med erfarenhet från TVproduktion respektive finansieringslösningar.
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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 2019/521

Ärendebeskrivning

Förstudien igångsattes i oktober 2018 och efter en första intern avstämning fortsatte
uppdraget med konkretisering avseende beslutsunderlag, då materialet som tagits
fram på relativt kort tid inte var tillräckligt gediget. För att komplettera och analysera
underlaget beslutades att genomföra en fördjupad förstudie under kvartal 1 2019.
I projektdirektivet för denna fördjupade förstudie anges att en slutrapport ska vara
klar senast 31 mars 2019 och att den ska innehålla uppgifter om bl.a. arrangemangets
omfattning och avgränsningar, analyser av branschen, konkurrensen från andra
liknande arrangemang, arrangemangets risker och svagheter, eventets organisationsform, specificerade budget med presentation av olika finansieringslösningar samt
beskrivning av den förväntade nyttan för Gotland.
Förvaltningen kan konstatera att slutrapporten (se bilaga) täcker in uppdragets frågeställningar och att arrangemanget är så väl förberett att det bedöms kunna sättas
igång så snart som klartecken för finansiering ges från Region Gotland.
Förvaltningen ställer i väsentliga delar sig bakom rapporten och dess förslag och
slutsatser och bedömer att arrangemanget, vid ett framgångsrikt genomförande, kan
bidra till Gotlands varumärke som ” Östersjöregionens mest kreativa och magiska
plats” (Vision 2025) och skapa såväl attraktionskraft som inkomster och arbetstillfällen. Bedömningen är dock att riskerna är förhållandevis stora. Det finns samtidigt
en bedömd risk att förvaltningen, utifrån de besparingskrav som ålagts bl.a. Kultur
och Fritidsavdelningen, inte har möjligheter att säkerställa resurser för ett genomförande. Därav är risken stor att styrningen av festivalen blir bristfällig.
Bedömning

Förvaltningen anser att en lyckad lansering av en dramaseriefestival på Gotland skulle
kunna medföra flera positiva effekter på Gotland, helt enligt förstudiens rapport,
men upplever en stor osäkerhet kring arrangemangets konkurrenskraft gentemot
andra snarlika festivaler. Den föreslagna insatsen från Region Gotland utgör ett stort
risktagande med offentliga medel. Dessutom befinner sig festivalen på en hårt
kommersialiserad arena och om det är tillräckligt intressant för branschen torde det
kunna komma till genomförande utan att skattemedel riskeras.
Mot bakgrund av detta och med hänsyn till det hårt ansträngda ekonomiska läget
inom regionen föreslår förvaltningen att Region Gotland avstår från att satsa medel
ur driftsbudget på projektet, utan att medverka i finansieringen med regionala
tillväxtmedel.
Förvaltningen avstyrker sålunda att medel för genomförande av festivalen anslås ur
driftsbudget, men föreslår att Regionstyrelsen ställer sig positiv till festivalen och till
att anslå regionala utvecklingsmedel.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:
Slutrapport med budget
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1. BAKGRUND
1.1 Projektets tillkomst.
Under en panel i Almedalen 2018 kläcktes idén om att det borde skapas en festival för
Dramaserier på Gotland. Det var branschen själva med bland annat manusförfattare Per
Schlingmann i spetsen, som belyste behovet samt påpekade fördelarna med ett event på just
Gotland.
1.2 Förstudie
Sanna Kleven, med lång erfarenhet i branschen, anlitades för att undersöka när, var, och hur
detta skulle kunna bli verklighet. Resultatet av en första förstudie presenterades, i en Power
Point, för politiken som valde att göra den i presentationen rekommenderade fortsättningen att
förankra kanalerna och undersöka intresset hos finansiärer. Detta innebar att även Jeanette
Johansson kom in i projektet som tillsamman med Sanna under kvartal 1 fortsatte arbetet.
Jeanette är en välrenommerad finansieringskonsult inom Drama och långfilmsproduktion.
1.3 Gotland
Region Gotland har tack vare långsiktiga investeringar och uttalad filmstrategi bidragit till att
skapa förutsättningar som satt Gotland på filmkartan. Filmområdet bedöms ha fortsatt stora
utvecklingsmöjligheter och ett vidare strategiskt arbete med film är en av framgångsfaktorerna
för den regionala utvecklingen. Ett av fokusområdena inom filmstrategin är tillväxt och
attraktionskraft där filmrelaterad verksamhet, både direkt & indirekt skapar positiva effekter på
det lokala näringslivet. Filmen bidrar också̊ till fotspårsturism och nya reseanledningar året runt.
Dessutom stärker den filmrelaterade verksamheten Gotlands attraktionskraft både för besökare,
och för de som vill leva och verka på ön.
2. ANALYS
2.1 Branschanalys
a) Varför Dramaserier?
Dramaserie som fenomen har ökat i popularitet under de senaste 10 åren och är numera
en självklar del i det nya internationella medielandskapet. I Sverige har det producerats
serier som gjort landet framträdande internationellt i dramaseriesammanhang som t.ex.
Bron.
Gotland har också spelat en roll i den utvecklingen, bland annat genom serier som Maria
Wern, Kommissarien och Havet och nu senast Den Inre Cirkeln och Dröm.
b) Video On Demand – VOD
Produktionen av Dramaserier har ökat lavinartat de senaste åren. Detta beror på att VOD
bolagen (s.k. VOD:s eller Voddar, Subscribed Video On Demand - SVOD), som Netflix.
HBO, Viaplay m.fl. tagit en stor del av marknaden och har startat omfattande produktion
av egna, unika, serier. Inom kort kommer även Apple och Amazon ta plats på den
nordiska marknaden. FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) är ett nytt
samlingsnamn för de största internationella plattformarna. Detta segment fanns inte för
bara några år sedan. Dramaserierna går inte på ”vanlig” tablålagd TV, utan kan ses
genom en tjänst, när det passar tittaren.
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c) Tittarbeteende
Ett stort historiskt paradigmskifte har skett i tittarnas beteende, dom bestämmer själva
var, när, och på vilket plattform dom tittar. Populariteten har lett till att den totala
omsättningen för denna sorts produktioner ökar markant och att delar av finansieringen
har förflyttats från spelfilm till TV-serier.
2.2 Intresseanalys
Under förstudien intervjuades alla traditionella svenska TV kanalhus där flertalet även har en
VOD tjänst. TV4 har tjänsten TV Play och C More, TV3 har Viaplay osv. Vi har även träffat
rena VOD-bolag som t.ex. HBO. Vi träffade även ett flertal stora produktionsbolag och
nyckelpersoner i branschen.
Sammanfattningsvis är intresset för Dramaserier jättestort, alla är intresserade att ses och
bemötandet har varit mycket positivt. Intresset att delta, bidra till innehåll, och medverka i detta
är avhängigt av en del viktiga parametrar. Det finns en hel del måsten och minst lika många
saker som vi inte ska göra. Under förutsättning att vi lyssnar på detta och gör rätt är intresset
mycket stort.
För branschen:
Innehållet är allt och måste vara intressant och av hög kvalitet.
Många befintliga forum har samma innehåll, man måste vara unik.
Evenemanget måste ha aktörer i världsklass. -”Knock us out så kommer vi.”
Evenemanget för branschen måste vara unikt. Världens största kreatörer attraherar.
Det får inte vara för långt. Alla har tidspress.
Arrangemanget måste var väldigt välordnat och uppstyrt.
Det måste vara exklusivt och med rätt människor.
Fokusera på kreatörerna, var inte primärt en köp- och säljmarknad.
Det finns för många där distributörer tar upp alla tid.
Inramningen är viktig. Gott renommé och It-känsla. Bra fester inte oviktigt.
För publiken:
Voddarna vill synas på publika dagar. Nå tittaren / Kunder / Prenumeranter
Det viktigt att nå ut med sina serier. En djungel att marknadsföra sig i.
Ett forum som ger mycket publicitet och media på plats är värdefullt.
2.3. Konkurrensanalys
a) Den skandinaviska Marknaden
I Europa finns flera stora evenemang som enbart fokuserar på TV-serier, både publika
och branschspecifika. Även här avhandlas mycket av de nordiska marknaderna. Men det
finns inget liknande i Skandinavien. Skandinavien har en framstående position inom
produktion av TV-serier. Både Norge och Island är populära locations för inspelningar.
Sverige och Danmark är duktiga på att exportera serier. Våra skådespelare är uppskattade
internationellt.
De traditionella Film och TV forum och priser som finns här i Skandinavien t.ex.
Guldbaggen. Kristallen, Göteborgs Filmfestival, Haugesund i Norge m.fl. har börjat
plocka upp TV-serier så smått i sina program, men det finns inget renodlat
dramaevenemang och det finns ett underlag för det.
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b) Köp och Sälj
Under förstudien framkom snabbt att vi skulle ha mördande konkurrens om vi gick in i
att skapa ett köp- och säljforum för distributörer av Dramaserier. Branschen åker på ett
antal mässor i Europa och dessa är många, stora och väletablerade sedan länge. En del
har helt och hållet dramafokus, andra är mer renodlade filmfestivaler, och del omfattar
allt ifrån Film till traditionella TV-format som reality, gameshows och underhållning.
Lika tydligt som att köp och sälj är en ständig process och stress för en kanal och
dramaproducent så framgår det att man vill ha mer tid och fokus på det som är kärnan i
allt – Idéerna och Kreatörerna. Ingen vill vara en bland tusentals Dramaköpare på en stor
mässa. Dom som är viktiga är dom som skapar idéerna, skriver manuset, dom som blåser
liv i en serie och färglägger dom. Det finns inte ett forum för Dramaserier där man
fokuserar på skapandet, det kreativa. Ett forum för A-funktioner som Manus, Regissörer,
Producenter mer än distributörers och kanalernas jakt på affären.
c) Mässor i urval
MIP COM, Nice, (vår)
MIP TV, Nice, (höst)
C21 London
Edinburgh TV Festival
Series Mania, Lille
Berlin Film Festival
Series Series, Fontainebleu
Göteborgs Filmfestival
LA Screenings

Den största TV mässan i världen. Dyr och stor, Intresset dalar.
Den största TV mässan i världen.
Stor internationell mässa. Mycket distributörer.
Bra innehåll för inspiration. Inte köp och sälj.
Publik festival 8 dagar med över 300 screenings. Även bransch.
Mest film men även fokus på Drama
Lite men exklusiv, viktig mässa, medeltida by med slott. Innehåll.
Byggt sitt renommé i 40 år. Sen några år även ansedd Dramadag.
Köp och sälj av färdiga serier
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2.4

Riskanalys

a) Konkurrens och Kvalitét
Den tydligaste risken i en satsning är att det finns många evenemang redan som är viktiga för
branschen att åka på. Det hänger också ihop med risk nummer två – ett bra innehåll.
De andra evenemangen är stora och etablerade. Dom har en självklar position när det gäller
attrahera profiler och skapa program och innehåll med kraftfulla redaktioner bakom. Dom börjar
dock urvattna sig själva genom att bli för stora och generella.
b) Ekonomi
Själva festivalgenomförandet är inte någon riskabel affär ekonomiskt. Den del som har rörliga
kostnader läggs i en egen budget/bolag. Omfattningen av evenemanget anpassas efter den budget
man har genom partners. På så vis köper man helt enkelt så många meter röd matta man har
pengar till. Det troliga är en något mindre omfattning första året för att kunna växa.
Se 7. om Budget
c) Transporter
Såklart är transporten till Gotland alltid en utmaning. Ett viktigt inspel i kritiken till de andra
festivalerna är att hela upplevelsen är för dyr. Man vill inte heller att det skall ta för mycket tid i
anspråk. I kontrast till detta älskar dom exklusiva evenemang, att man är isolerad, att
arrangemanget är väl organiserat och att innehållet är toppklass och dessa saker kan överbrygga
att man måste resa för att komma hit. Här ska vi jobba nära besöksnäringen och göra det ”enkelt”
att komma till festivalen. En stor fördel här är att Gotland är unikt. Vi kan skapa något här inte
går göra i en stor stad.
3. UPPLÄGG GENOMFÖRANDE
a) Festivalupplägg
Upplägget är en festival i två delar. En del som är publik och en del där branschen är
målgruppen. Dessa lever och när varandra. Dom publika dagarna är en folkfest, en weekend med
varierade happenings, evenemang med relevant innehåll för en TV-tittare, både ung som
gammal, både nörd som vanlig. En folkfest. Branschdagarna är att likna vid en konferens. En
företagardag med innehåll som skapas tillsammans med branschen och en prestigefylld gala med
prisutdelning.
Den röda tråden är hela tiden hjärtat av allt - det kreativa. Kreatören i fokus. Skapande,
Kreativitet och Idéer. Berättande av en historia och alla kreatörer runt det som blåser liv i och
färglägger en dramaproduktion.

TV SERIE
SKÅDESPELARE

KREATÖR
IDÉ

MÖTESPLATS

TV-TITTARE
KUND
VOD
TV KANAL
DISTRIBUTÖR

PRODUKTION
FILMARBETARE
INSPELNING

BUDGET
FINANSIERING
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3.1 Publika dagar
a) Behov
Idag finns det ingen samlad arena som riktar sig till konsumenterna. Behovet är stort hos VOD
bolagen att nå denna kundgrupp. Där tittarna finns, finns pengarna. Och pengarna letar alltid
efter nästa stora idé och den kreatören som skall skapa deras framgång. Sammantaget ovan bildar
ett stort behov att samla, inspirera och prisa den skandinaviska branschens kreatörer och ta till
hjälp den symbios som finns omkring kreatören.
b) Omfattningen 1-3 dagar
Omfattningen av det publika dagarna är skalbar. I starten kan man fokusera på en matig lördag
med stor officiell fest på kvällen. Man kan också lägga till en happening på fredag kvällen och/
eller ett program även på söndagen om man har finansiering till det.
c) Målgrupper
Målgruppen för de publika dagarna är primärt den som styr vad vi tittar på och den som betalar
abonnemanget, primärt 12 - 44 år.
-

Familjen
En prioriterad grupp för en lustfylld och rolig helg i Visby

-

Den unga tittaren
Har stark vilja och blir lätt ett fan av vissa serier. Styr i familjen.

-

Unga vuxna
De unga som skall välja yrke eller utbildning hittar mycket under de publika dagarna.

-

Föräldrar
Den unga tittaren får med sina föräldrar, som undrar vilket abonnemang vi skall ha?
Skall vi lägga till C More, Viaplay eller HBO, vi har ju redan Netflix?

-

20 – 30 år
Köpstarkgrupp med särintresse som En specifik serie, Genre, Filmutbildning, Special
Effects, Foto, Cos play, Make-up, Party, etc.

-

Kreatörer & Filmarbetare
Programmet kommer att locka många verksamma kreatörer i Sverige. Internationella
framgångar inspirerar vår bransch och är lockande, effekten blir att hela näringen syns
ytterligare, utvecklas och blir mer attraktiv. Huvudmålgrupp för branschdagen.

3.2 Innehåll Publika Dagar
a) Det publika dagarna har ett koncentrerat festivalområde runt kongressen, Almedalen och
Kallis. Samt visningar på Bion, Strand Hotel, Clarion, Donners Eventhall och Ruinerna.
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b) Kanalernas releaser och premiärvisningar
Historiskt sett så har inte kanalhusen haft en gemensam tablårelease likt den höst-vår
presentation som långfilmsbranschen har genomfört tillsammans med SFI under många år.
Där samlas alla produktionsbolag och distributörer och presenterar årets filmer. All media
närvarar, ett fantastiskt fönster där svensk film verkligen hårdlanseras.
Kanalhusen och övriga plattformar har snarare hemlighållit sina lanseringar av den enkla
anledningen att de tidigare har tjänat på det. Detta då varje ” tv slot” var viktig att ta position
på. Nu däremot tittar vi på dramaserier när vi vill, och kanalerna kan behöva ändra sitt
beteende.
Med den snabba konsumtionen av serier, har kanalhusen och övriga plattformar nu istället
svårt att lansera alla sina serier. Tittarna och abonnenterna pratar om alla nya titlar, men har
svårt att minnas på vilken plattform de visas. Om vi kan enas med dessa aktörer att använda
en publik dag till att lansera några av höstens ”nya” dramaserier, så får media en heltäckande
bild av vad som kommer, plattformarna får ut sina serier och kan locka fler abonnenter. Vi
får tack vare detta ett naturligt fönster och fokus på festivalen och Gotland. Detta går hand i
hand med att festivalen ska genomsyras av på innehåll – vi premierar bästa dramaserie – och
branschen ser värdet i att närvara. Dom når inte bara de konsumenter som kommer till
festivalen utan framförallt press och mediabevakningen som följer dessa dagar.
c) Meet & Greets / Fan Meetings
När man lockar hit världens största casts så vill man träffa dom, prata med dom visa upp
dom. Det är verkligen en win-win för alla parter. Partners vill associera sig med kändisar.
Media och traditionell press kommer. Distributören av serien vill skapa ”buzz” kring sina
skådespelare och fansen instagrammar. Gotland och festivalen sätt på kartan i internationellt
perspektiv.
d) Fest & Officiell Opening Party
Den publika den av festivalen invigs med ett publikt Official Opening Party. En stor fest på
lördagskvällen där samarbetsparters och sponsorer får en gemensam fest att samlas kring.
Festen blir kronan på verket de publika dagarna. En stor svensk bra artist på sikt möjligen
även internationell. Beauty leverantörer tillsammans med alkohol och någon lyxprodukt ger
en flärdfull inramning. Eventet är i sig är en egen reseanledning för en mogen målgrupp med
höga krav. Målgrupp för festen är partners, kanalerna och dramafolket som redan är på plats,
men även gotlänningar, vinnare genom tävlingar i partnersamarbeten och hitresta.
Under kvällen utser festdeltagarna sin egen favoritserie PEOPLES AWARD i samarbete med
vår mediepartner. En rolig aktivering som kommuniceras i partners SoMe kanaler och på
förhand bestämda festival hashtags. Här vinner man äran. Inget annat.
e) Föreläsning - Kreativitet
Föreläsningar i varierande finns under dagarna.
I urval:
Kostymörer från aktuella serier Netflixserien Reign och HBO´s Vikings.
Mask från Sagan om Ringen.
Hur gör man en Dramaserie?
f) Föreläsning - Work in Progress
Det finns alltid ett Buzz om ”unseen material”. Nya serier som ingen har sett något av eller
populära seriers hemlighetsmakeri kring en ny säsong. Happenings tillsammans med
kreatörerna bakom serien med skådepelare på plats.
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g) Föreläsning - Behind the Scenes / The making of…
Kända serier som blivit stora har en kult omkring sig och det är alltid kul att få höra och se
hur allt gick till. Happenings tillsammans med kreatörerna bakom serien med skådepelare på
plats. Man vill ha det som är hetast just för tiden. Eller det som är ett spektakulärt av andra
anledningar – Stor budget, Teknisk avancerat, nordisk framgång, Kul mask och kostym eller
bara en internationell hit. Bron, Vikings, The little Drummer Girl, Game of Thrones,
Twilight, House of Cards, the Affair. Listan är oändlig och serierna och bolagen krigar över
att synas.
h) Utbildningar / Yrkesutövning / Workshops
Kreatören i fokus. En rad punkter i programmet kommer att hantera hantverket inom
Dramaproduktion som till exempel Manusworkshops. Både lokala, Nationella och
Internationella utbildningar finnas på plats för att sälja in sina utbildningar. Branschen
skriker efter kompetent personal. Här finns även workshops för yngre för att locka in dom i
branschen vad gör en FAD (First Assistant Director) Attributör. Mask, Peruk.
i) Utomhusvisningar
I urval av pressvisningar och stora releaser, premiärvisningar av nya serier m.fl., så visas
några av dessa i stor format. I en Ruin, I Almedalen, Mot havet, Mot ringmuren. Det är
viktigt att vi med denna festival når ut till alla direkt. Festivalen är till för alla, inte en liten
skara, Den ska skapa nyfikenhet och engagemang. Det finns goda exempel på lyckade fria
publika visningar utomhus. Några som genomförts vid unika tillfällen och andra som
återkommer varje år. Ett bra exempel är sensommarens filmfest i Rålambshovsparken i
Stockholm som anordnas av Stockholms Filmfestival varje år. Förra årets rekordvisning var
Dirty Dancing som lockade 9800 filmälskare. Eventet är gratis, man tar med sin filt eller
solstol och umgås under bar himmel. Det vi gör under dramafestivalen är detsamma, vi visar
ett visst antal serier på olika platser runt om i Visby – vi skapar engagemang. Och det är
gratis för alla.
h) Happenings
I takt med att festivalen växer finns möjlighet att ”nörda” in på smalare fankulturer. Det kan
finnas inom Crime, Romantik, Vampyrer, Mode/Fashion, Sci-Fi, Historiska kostymdraman
som t.ex. The Crown, Vår tid är nu.
Ett bra exempel på en happening är ett Cos-play.
Cosplay är en kortform för costume play är en form av performance eller maskerad
ursprungligen från Japan. Deltagare i hobbyn klär ut sig i dräkter och accessoarer för att
föreställa en specifik figur eller idé, och bär dessa till event eller fotograferingar. Cosplay i
västvärlden används primärt om rollfigurer från populärmedia. Ut klädnad har självklart
länge varit en del av västerländsk nördkultur, och begreppet "cosplay" syftade därför länge
främst på dräkter och rollfigurer med ursprung i japansk populärkultur. Idag hämtas
rollfigurerna från en stor bredd av källor; science fiction, manga, tecknade serier, grafiska
romaner, datorspel, fantasyfilmer, och växer stort inom dramaserier.
Personer som utövar hobbyn - cosplayare - gör det bland annat för att visa uppskattning och
kärlek till källan, men också för att utöva hantverk såsom sömnad, design och skulptur.
Cosplay utövas primärt självständigt, men många cosplayare har temporära eller permanenta
grupperingar. Det går att tävla i cosplay, men det är inte huvudsyftet med hobbyn.
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Ett cosplay på Gotland är en mycket bra idé av många anledningar. Många Cosplays inom
Drama är tätt sammankopplade med Medeltiden som t.ex. Game of Thrones, Vikings, Sagan
om Ringen. m.fl. Detta kan vi på Gotland redan, vi har ett brett kontaktnät och gott renommé.
3.3 Branschdag
a) Branschdag är en mötesplats för skandinaviska kreatörer. Här möts dom tillsammans med
internationella showrunners, producenter, regissörer och manusförfattare. för att inspirera
och inspireras och dela med sig av kunskap och erfarenhet och får det samman av sina
kollegor.
Branschdagarna lever i symbios med de publika dagarna. Dom när varandra men är helt
olika evenemang och har helt olika målgrupper. Branschdagarna samlar primärt den
nordiska marknaden, men har europeiska aktörer.
b) Innehåll Branschdagen
Innehållet under branschdagarna andas ett citat från branschen ”Knock us out - så
kommer vi!” Det syftar till att vi vill se och höra de allra bästa. Dom kreativa stjärnorna
inom Dramaproduktion i Norden och i världen.
Hur kom idén till? Hur gjorde ni? Hur tänker du? Hur nådde du din framgång. Varför tog
just ditt projekt fart och blev en framgång? Vad händer nu? Vad drömmer du om? Vilka
vill du jobba med? Vad är viktigt för oss?
Detta är frågor vi besvarar genom internationella master classes och paneler,
premiärscreenings, utvecklings forum, manussessions, Case studies, kanske det smiter in
en briefing eller nyhet från beställare/broadcasterleden. Men bara om detta gynnar
kreatören, vi lämnar helt fokuset på vad som säljer och den delen av businessen som alla
andra forum avhandlar noggrant.
Tillsammans med ett starkt Advisory Board och branschen så ska innehållet till denna
dag byggas. Advisory Board kommer mycket med att kanalerna och VODs signar. Här
sitter branschens mest respekterade och betydelsefulla personer. Ett flertal av dessa är
adresserade.
En annan viktig del är DNA briefings. Vad vill Netflix ha? Vilken genre skall en
manusförfattare ge sig in i nu? Vilka plattformar har mest sug efter skandinaviskt
innehåll, på originalspråk? Hur skall en producent tänka som håller på att utveckla sin
ide? Mycket värdefullt.
En matchmaking vända är också uppskattad där kreatörer får träffa kanalerna direkt utan
stora distributörer som mellanhand. Dom får prata innehåll direkt. Kreatören får en kanal
in till dom söker innehåll.
c) Gala – Gotland Drama Series Award
Branschforumet inleds med en gala med en prisutdelning och fest i världsklass.
Förstudien kom fram till att måndag är en bra dag för galan att ligga då den svenska
skådespelareliten som håller till på teatrar, är lediga då. Måndagen blir en inresedag för
branschen.
d) Priser
Pris till bästa TV-serie är på 750 000 kr det högsta i Europa.
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Andra priser vi delar ut är Skådespelare, Manus, Regi, Kostym, Mask, i Dramaserier.
Priset för dessa är uppskattningsvis 100 000:- / pris.
Peoples Choice – De publika dagarna utser Skandinaviens populäraste serie.
Lifetime Achievement Award – En kreatör men lång bakgrund i film/drama branschen
premieras.
3.5

Dagar runt festivalen

För att attrahera kreatörer i världsklass har vi något unikt att locka med, som inte går att köpa för
pengar. Vi gör ett exklusivt paket och visar dom Bergmans Fårö. Detta gör oss världsunika och
väldigt attraktiva som arrangörer.
Till en början är den officiella branschdagen endast en, förslagsvis en tisdag. Vi har då en
upptaktsdag innan en måndag med ankomster, matchmaking och möjligheter för möten samt den
stora galan på kvällen. Men den kan lätt över tid växa till fler dagar med olika fokus. Det är till
exempel ett utmärkt att redan första året skapa möten dag två för att ta ut dramaskaparna på
landet och Gotland som inspelningsplats. I en förlängning kan även branschen även behöva en
dag med fokus på teknik och postproduktion. Det attraherar en helt ny publik med Tech. Bolag,
tekniker, grafik, designers m.fl.
3.6

Festivalens omfattning, avgränsningar och påverkan.

Omfattning – branschdagen skall bara vara en eller två dagar med tillhörande gala kvällen innan.
Den publika dagen kan vara en eller två med tillhörande kvällar. beroende på finansiering. Även
dessa kan dock växa organiskt genom att lägga till dagar innan helgen.
Avgränsningen i evenemanget är primärt i innehållet, då vi aldrig ska eller vill vara en köp- och
säljmarknad för distributörer som slukat många andra bra mötesplatser i sin jakt på affärer. På
sikt när vi har ett bra innehåll och mycket eftertraktade kreatörer på plats så kommer distribution,
samproduktion och finansiering kanske ändå vara ett samtalsämne mellan festivalens
branschdeltagare. Distributörerna har mycket pengar men vi hoppas kunna hålla dom utanför
festivalens program för att kunna fokusera på innehållet.
Evenemanget bör ha en tydlig hållbarhetsprofil, när evenemanget är mer utformat skall en
miljöprofil tas fram och festivalen bör aktivt gynna lokala miljöinitiativ som tex miljön i
Östersjön och klimatkompensera alla resor hit.
3. FÖRVÄNTAD NYTTA
Samtidigt som mediet och efterfrågan på nya serier ökat har antalet mötesplatser för
filmbranschen inte tillkommit. Det finns idag ingen mötesplats i Norden med fokus endast på
dramaserier. Göteborgs Filmfestival har utvecklat en branschdag i samband med filmfestivalen
där och i Europa finns det ett flertal. Här har Gotland, tack vare sina unika förutsättningar,
möjligheten att skapa den mötesplatsen, genom denna festival
Att Region Gotland bidrar till att en internationell dramaseriefestival blir verklighet kan möta
behovet och vara ett sätt för regionen att verka för utveckling inom många områden samtidigt.
Det positiva effekterna på Gotlands Näringsliv innebär en organisk tillväxt och kräver inga
investeringar från Region Gotland. Näringen på ön är viktig för festivalen skall kunna
genomföras bra och finns många områden som gynnas av detta evenemang.
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Vi tittar lite närmare på nyttan genom denna indelning:
- Det lokala näringslivet
- Besöksnäring
- Internationell attraktionskraft
- Varumärket Gotland
- Film på Gotland
- Bo & Leva
- Kultur

Sverige
Världen
ES

B

BO

RE
A
ÖK

&

LE
VA

ATTRAKTIONSKRAFT
NÄRINGSLIV
Besökare Annat
a) Stärkt Attraktionskraft & Varumärket Gotland
Bilden av Gotland nationellt har sina starkaste värdeord i sommar, sol, semester, raukar, får m.fl.
Det vet vi genom den senaste genomlysningen va varumärket. Bergman finns med men kommer
en bit ner på listan. Det är viktigt att diversifiera bilden av Gotland och skapa nya områden som
kan bidra till Gotlands attraktionskraft. En dramseriefestival attraherar den eftertraktade unga
målgruppen som Gotland missat det senaste decenniet. I festivalen har vi en möjlighet att
påverka den demografiska ”midjan” vi står inför.
Vi visar upp en framtidsbransch och kan samtidigt kan ta tillvara Bergmans arv, visa den för en
ny generation och modernisera bilden av det kreativa Gotland. På Gotland har KKN - Kreativa
och Konstnärliga näringarna idag den tredje starkaste tillväxten i Sverige. Vi har ett momentum
att ta vara på den attraktionskraft detta kan skapa.
Att locka hit världen ger en internationell exponering av varumärket Gotland. Vi visar upp oss i
september när högsommaren fortfarande är kvar och Gotland är som vackrast. Vi bjuder inte
bara hit en kraftig kommersiell kraft utan även de kreatörer i världen som ständigt letar locations.
En tydlig målsättning att få dom att förlägga produktioner här som i sin tur ger oss stora ringar
på vattnet. Lex Maria Wern. Det internationella ljuset på Gotland kommer att bli stort och
mätbart i Media.
b) Det lokala näringslivet
Företag som engageras i det lokala näringslivet som inte är direkt besöksnäring är
Ljud & Ljus, Scen, Eventbolag, Sömmerskor, Hårfrisörer, Skönhetssalonger, Tryckerier,
Blomsteraffärer, Designer, Inredare, Reklambyråer. Vi kommer att skapa massvis med roliga
jobb för unga på eventet, som genom detta även kommer nära dramaindustrin. På sikt hoppas vi
kunna generera fler dramabolag i olika former som ser fördelar med att etablera sig ön.
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Några citat från Näringslivet om hur betydande festivalen kan vara:
Citat Tiina Mykkänen VD Gotlands Media, tidigare VD Destination Uppsala AB
Möten och evenemang bidrar till tillväxt, utveckling och attraktivitet på en ort, bygger ortens
varumärke.
De agerar som vårt skyltfönster där vi mot besökarna på ett naturligt sätt synliggör Gotlands
fördelar och styrkor att leva, jobba, driva företag och investera i.
Genom att bjuda in och arrangera möten och evenemang här på ön ges möjlighet för fler på
Gotland att delta, uppleva och lära, än om det arrangemanget genomförs någon annanstans.
För om vi inte genomför arrangemanget, gör någon annan det! Men förutom kompetens,
inspiration och nya kontakter till våra medarbetare och företag skapas nya jobb och
arbetstillfällen, inte sällan till våra ungdomar och nya svenskar som hittar sitt första jobb i den
här branschen.
Därför är det viktigt att använda möten och evenemang som ett strategiskt verktyg för att
utveckla Gotland.”

Citat Frida Lindroth Head of Relations goGotland (Eventbolag)
”Vi på goGotland jämför denna festival med Almedalsveckan och Medeltidsveckan i dess
omfattning. Vi är högst inblandade i dessa två veckor och ser därför med glädje fram mot en
möjlighet till ännu en vecka. Dels så skapar vi infrastruktur på Almedalsveckan till över 40 olika
arenor. Medeltidsveckan har vi skapat egna projekt som tangerar det denna festival handlar om.
Och vi kan tydligt se att det finns ett otroligt stort intresse för dessa typer av evenemang. Vi hade
tronen från Game of Thrones här en sommar och en annan sommar svärd och svärdsmeden från
Sagan om ringen och intresset var enormt från en bred publik. Vi har gjort en hel del
undersökningar gällande evenemang liknande dessa och vet att det finns en stor marknad därute
som vi ser fram mot.
Vi ser att vi med den spetskompetens vi har skulle kunna erbjuda många olika tjänster som ett
projekt likt detta skulle kräva. Det skulle innebära mycket projektledning, samordning, teknik,
catering, värdskap, transporter och arenor. Tex så skulle världsarvet Visby med dess fantastiska
kyrkoruiner verkligen kunna användas och visas upp i all sin prakt. Det kommer förutom själva
festivalen i sig att föra med sig mycket goda synergieffekter på Grupp & konferensmarknaden,
privatresandet, guidade turer, boende, medföljande turism mm.
Precis på samma vis som Medeltidsveckan och Almedalsveckan gör förstås. Men detta är mot en
helt ny internationell marknad och det är verkligen något vi välkomnar.”
c) Besöksnäring
Besöksnäringen kommer att få en väldigt välbesökt helg och till det en kongress som ett stadigt
inslag varje år. Besöksnäringen runt festivalen blir ett väloljat maskineri. Där gästen får all
service under samma sajt. Ett klick så har man bokat allt. Näringen kommer att gå på högvarv
med Resor, Transfer, Boende, Taxi, Möteslokaler, Caféer, Cyklar, Eventbolag. Vi kommer att
behöva ett direktflyg från t.ex. London, Köpenhamn och/eller Oslo. Festivalen har potential att
växa i deltagarantal till en riktig kanonhelg. I och med fascinationen för Dramaserier kommer
Gotland i fokus både lokalt och internationellt. Vi kommer att kunna skapa spinoffer hela året
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runt. En effekt vi hoppas uppnå är såklart fotspårsturism när vi lyckas locka fler stora
framgångsrika produktioner till ön.
Några citat från Besöksnäringen:
Citat Matz Bengtsson VD Gotlands Förenade Besöksnäring
”Detta helt i linje med den nya regionala besöksnäringsstrategin. Att skapa resande och
gästnätter utanför den normala högsäsongen. Att det också finns en hållbarhetstanke i rapporten
är också i linje med strategin.
De direkta affärsmöjligheterna för det lokala näringslivet är som jag ser det mycket stora. En
festival under första veckan i september skapar nya förutsättningar för hotellen där prisnivån
med hög efterfrågan kommer att höjas rejält med en tydlig potential till ökad lönsamhet.
För transportörerna är det också en direkt affärsmöjlighet med hög beläggning på både färjor
och flyg. Med internationella direktflyg är det också gynnsamt även för flygplatsen.
Restauranger har också direkt gynnade av festivalen.
Gällande besöksnäringen så stämmer det väl med ovan beskrivning av möjligheterna för det
lokala näringslivet. Festivalen är också ett stort skyltfönster för Gotlands som besöksmål för
övriga delar av året så det finns ett stort marknadsföringsvärde genom den PR som festivalen
kommer att föra med sig.”
Citat Björn Sundberg Verksamhetsledare Medeltidsveckan
En festival med fokus på dramaserier har potential att ge stora mervärden för Medeltidsveckan
genom att sätta fokus på populärkulturella gestaltningar av både fantasy och historia.
Medeltidsveckans toppar har i princip uteslutande sammanfallit i tid med att serier såsom Game
of Thrones eller filmerna om Sagan om Ringen varit högaktuella. Vi har de senaste åren haft
besök av kända personer eller delar av sådana produktioner. Att stärka intresset för dramaserier
för en nationell och lokal publik hjälper oss att kunna göra ytterligare spinoff-evenemang eller
samarbeten både under v.32 och övriga delar av året.
d) Film på Gotland & Film Capital Stockholm
Festivalen ger effekter för både Film på Gotland och Film Capital Stockholm. Vi kommer genom
festivalen får ytterligare ett bra forum för att kunna skapa ett mer levande och kreativt filmklimat
på Gotland. För både svenska och utländska aktörer. Vi befäster öns position som oslagbar
inspelningsö. Samtidigt som vi tar vidare arvet efter Bergman, – vi hyllar gemensamt
kreatörerna.
Både Film på Gotland och Film Capital gynnas av en plattform för kanaler och Voddar att
marknadsföra och publicera vad som finns och är på gång. Det blir ett verktyg att inte bara sätta
vår region på kartan utan belysa Gotland ut ett internationellt perspektiv.
Gotland är redan idag en unik plats för filmproduktion och kan erbjuda en lokal infrastruktur av
filmarbetare, filmteknik, kontakter till olika leverantörer och ett stort antal fantastiska locations.
Men vi behöver fler människor och fler produktioner. Med festivalen kan detta utvecklas och så
att vi kan göra större produktioner och locka hit fler bolag kring filmproduktioner.
Festivalen kan tillsammans med Film på Gotland & Film Capital Stockholm skapa evenemang
året om, spinoffer, filmvisningar, pressvisningar, releaser av nyheter till festivalen. Ex har vi
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bokat in ett stort reginamn så kan man anordna visningar på filmer han skapat och skapa
temakvällar båda här och i Stockholm för att skapa intresse kring festivalen.
e) Bo & Leva
Att varumärkes föra Gotland i ett eftertraktat sammanhang ger såklart positiva effekter på
Gotlands attraktionskraft. När festivalen är etablerad och fler filmproduktioner görs här kommer
fler att bosätta sig här både fast form och i projektform. Festivalen ger också möjlighet till
arbeten. Flera året runt. Och under genomförande tiden ganska många. Tills sist har vi den
kanske viktigaste aspekten. Att levandegöra Gotland året runt. Att i september och med andra
aktiviteter ha attraktiva evenemang med fest och glam visar att vi är en kul attraktiv plats att bo
och leva på, året runt.
f) Kultur
Film är kultur. Dramaserier är populärkultur. Det omfattar en stor mängd kulturarbetare,
kreatörer. Med en kommersiell festival i ryggen kan man få möjligheten att skapa en mängd
kulturevenemang inom ramen för festivalen. Några initiativ kan leva året om med workshops
och arbeten under året, här arbetar vi med bion, med skolor, Film på Gotland, Bergmancenter,
Kustateljén som blir till visningar under festivalen.
5. FESTIVALENS NAMN OCH BERGMAN
Festivalens Namn
Ett festivalnamn som GOTLAND DRAMA SERIES FESTIVAL, visar tydligt att vi är på
Gotland, bra i både marknadsföring och kommunikation, lokalt och internationellt. Orden
DRAMA SERIES visar tydligt att vi inte är en Filmfestival utan just en Drama-Serie-Festival.
Dramaserie är ett namn som den vanliga tittaren förstår och som även branschen använder sig av.
Begreppet TV gällande Serier används mer sällan eftersom nya plattformar dyker upp hela tiden
och att själva TV´n bara är en screen. Tjänsten måste köpas till.
Ingmar Bergman
Möte har skett med Ingmar Bergman Jr och Daniel Bergman för att diskutera hur vi skulle kunna
samarbeta kring Ingmar Bergmans varumärke och festivalen. Bröderna är intresserade av det
fortsatta arbetet med festivalen, vidare dialog skall föras om hur vi kan gagna de 3
Bergmanstiftelserna, vidhålla hög kvalité och samtidigt gynna regionen och Fårö. Fortsatt dialog
ska ske. Bergmanbröderna var generellt positiva och tyckte namnförslaget på festivalen var bra.
6. DATUM FÖR FESTIVALEN
När festivalen skall ligga för allas bästa grundar sig på en rad parametrar. Det finns ganska få
fönster som passar alla. Vi har dock hittat ett riktigt bra hål i sent i augusti eller första helgen i
september.
Det allra viktigaste är att vi inte krockar med en annan redan etablerad mötesplats för
Dramabranschen. Se Schema under 2.3 c)
En annan timing är Kanalernas och Voddarna lansering av höstens tablåer. Vilken ligger sent i
augusti. Det kunde ha varit bra att ligga precis vid denna tidpunkt för att locka dom att lägga
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lanseringen hos oss. Detta krockar dock med skolstarten och den publika helgen kan inte ligga i
samband med skolstart. Vi upplever positiv respons från branschen gällande datumet.
Även den gotländska näringen är eniga att denna tid är bra för ett stort event. Det är en del
verksamheter som eventbolag och hotell som sysslar med stora konferenser och kongresser som
redan kommit igång med dessa så här tidigt på hösten. Förhoppningsvis så skjuter vi
konferensförfrågningarna successivt framåt, men i det stora hela är det en bra tid. Det finns dock
tid att titta p om festival
en skall skjutas på någon vecka hit eller dit.
En doodleomröstning skickades till ett flertal stora besöksnäringsbolag där frågan löd såhär:
Om du fick önska en fyradagars långhelg som du fick fullbokat/årets bästa business på. Ett
stort evenemang. Som ligger i tät anslutning till säsongen. Kanske sista tomma/sämre helgen
helgen innan sommaren eller första liknande helgen efter sommaren.- Tänk innan Almedalen
och efter medeltiden. Men inkl om du har bra konferenssäsong eller en busy 5:e årstid. Det
datum du väljer är startdatum på dessa 4 dagar. När skulle den ligga då? Var skulle denna
ligga bäst för dig och din verksamhet (och för hela näringen.) Du får bara ett val. Tänk att
det är en värdefull säsongsförlängare där också den besökande skall få ut det bästa av
Gotland. En win-win.

För Gotland som destination är datumen väl valda. Evenemangen kan vara utomhus och den
normala turismen har helt tunnat ut. Gotlands är som vackrast och det är gynnsamt att visa upp
Gotland, Visby och dess miljöer i ett förhoppningsvis varmt sensommarväder.
Startår för festivalen är 2020.

5. FINANSIERING OCH PARTNERSKAP
a) Partnerskap - sponsorer
Förutom att ett kansli skulle kunna finansieras av Region Gotland så består festivalen av
samarbetspartners och sponsorer. Jeanette Johansson har under förstudien undersökt hur andra
framgångsrika festivaler jobbat med partnerfinansiering och sponsorer. Vi kommer att hitta en
modell som fungerar för just denna festival. Med både internationella bolag, nationella och lokala
bolag.
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Under förstudien har vi identifierat en struktur som kommer kunna anpassas efter antal dagar
festivalen blir och med innehållet. Grunden måste fungera som ett dragspel allteftersom festivalen
kommer att växa.
Redan första året är det väsentligt att vi når en bred publik och att vi tidigt får med ”rätt media”. Det
kommer vi att lyckas med genom valet av partners och sponsorer och i hur vi formar deras unika
exponeringsmöjligheter. Genom rätt partners/sponsorer knutna till festivalen så kommer vi nå ut till
en bred målgrupp, detta blir ett komplement till den traditionella marknadsföringen som krävs.
Festivalen är en plattform för kanalhus och VOD, att på ett nytt sätt nå ut till nya abonnenter och
tittare. En del av festivalens uppdrag är att attrahera och möjliggöra för Sponsorer och Partners att
medverka i ytterligare en miljö där de känner att de kan få associera sig nära kvalitativa dramaserier.
Incitamentet för annonsörer att medverka kring en internationell dramaseriefestival som
sponsor/partner är självklar. Det är ingen hemlighet att primetime slotar på kanalerna idag är
dramaserier och sport. Annonsörer söker sig alltmer till en trygg kontext där de på kort tid når en hög
räckvidd. De väljer alltmer att annonsera kring just dramaserier.
För att befästa närvaro kring premium innehåll som dramaserier är, har integrerade samarbeten
”produktplaceringar” ökat. Dessa görs idag på ett mer subtilt sätt än för ett tiotals år sedan. Företag
väljer att finnas i dramaproduktioner av den enkla anledningen att det är en kostnadseffektiv
medieinvestering som lever länge.
De partners /sponsorer som fram till idag är kontaktade i denna förstudie har tradition av göra just
detta. Och med det sagt även visat sig öppna för att närvara kring just denna festival. Med festivalen
når de både den publika delen men även branschen.
Vi är nu i ett gynnsamt läge där kanalerna är positiva och förstudien har lett till att vi är redo att
knyta upp stora partners. Vi har idag, 1,5 år innan festivalen, en bra uppfattning om potentiella
partnerinvesteringar. Partners/Sponsorer kommer både gå in som barterpartners/ cashpartners, eller
både och, vilket är det vanligaste sättet att gå in större event.
Citat Oskar Malmqvist, Strategisk affärskonsult DI TV, tidigare Senior strategisk affärsrådgivare
på TV4 gruppen/ Bonnier
"Annonsörer söker efter trygga kontexter och säkra kanaler samtidigt som man vill ha en hög
räckvidd och en hög relevans när man gör sina medieval.
Genom att synas i eller kring attraktiva program med hög redaktionell integritet uppnår man kontext
målet. Då många av dessa program också är s.k. lägereldar som samlar många tittare uppnår man
räckvidds målet. Värt att notera är att man nu också talar om digitala lägereldar (drama) som
samlar många tittare under en kortare period till skillnad från traditionella lägereldar som samlar
många vid ett tillfälle (sport)
Eftersom en stor del av publiken har tillgång till premium tjänster där reklam inte syns
kring programmen har det blivit viktigare att synas i programmen.
Man kan också se en tendens att annonsörer inte vill synas i anslutning till spel-/bettingreklam
varför placering i innehållet i en redaktionell kontext som en säker miljö."

b) Partnerstruktur
Festivalens huvudsponsorer består av 3–4 branschexklusiva bolag. Därefter följer underkategorier av
partners och sponsorer.
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Vi skräddarsyr varje partners/sponsors medverkan i festivalen. Det är flera kriterier som bör
uppfyllas, festivalen bygger på kommersiellt stöd likaså räckvidder. Därav valen av nedan kategorier
huvudsponsorer.
Gotland Drama Series Festival är något unikt, något som tillsammans med Gotland som plats inte
kan existerar någon annan stans och som inte heller finns någonstans ute i Europa. Det finns det en
stark kraft i när det gäller partnersamarbeten.
Anledning till att inga företagsnamn anges i rapporten nedan är inga commitments kan göras förrän
vi kan sälja in festivalen skarpt. När ett ett beslut är taget kan Advisory Board, Kanalhus och VODbolagen komma på plats med avtal och därefter är det dags för partners. Vi måste kunna presentera
att festivalen blir av och hur festivalen kommer se ut, innan de kan gå in som partners/sponsorer. I
detta skede så ser förutsättningar mycket bra ut.

c) Huvudsponsorer
Vi kommer att ha följande 4 branscher representerade som huvudsponsorer.
Mediepartner
Telecom bolag
Bilbolag
Tech bolag
Dessa kommer äga de största ytorna i och kring festivalen. Alla på olika sätt, de är själva med i
processen av att skapa ytorna där de vill profilerar sig. Alla kategorier har olika exponeringsytor och
aktiveringar. Ett lyckat partnerskap/ sponsorskap är skräddarsytt, och det ger även den bästa
spridningen av festivalen. Vi måste hitta det unika för varje partner.
Några exempel på hur partnerpaket kommer kunna se ut och som vi även baserar de uppskattade
intäkterna på:
Bilbolag - förutom att finnas med på det officiella programmet och inbjudan, både tryckt och digitalt,
så skapar vi unikt innehåll för just den kategorin. Det kan vara i form av att senaste modellen av XX
hämtar upp intressanta skådespelaren/ gästen på flyget och gör en liveintervju i bilen in mot
festivalen. Detta läggs upp i deras SoMe kanaler och även på vår officiella mediepartners TV sajt.
Mediepartner – I det här fallet kvällstidning, som livesänder öppningen av festivalen, täcker upp de
publika visningarna och får förtur till korta intervjuer på röda mattan under Gotland Drama Series
Awards. Med dessa får vi återigen spridning av festivalen. Det unika för just denna partnern är att de
äger associationsrätten till galakvällen och intervjuerna, de få unikt innehåll och det är så vi gör detta
framgångsrikt.
Telecom bolag – Det viktigaste för denna aktör kommer sannolikt vara att äga stora ytor. De kommer
vilja synas mest under de publika dagarna och ta plats på Galan i form av avsändare till ett av
priserna, medverkan på inbjudan och med goodiebags.
Tech bolag - Tech bolag är en traditionell partner till festivaler. Exponeringsytor för dessa är de mer
traditionella, deras viktigaste yta kommer vara branschdagen/branschdagarna. Avsändare till ett av
priserna under galakvällen.
På detta sätt skapar vi unika lösningar även för var och en av de allmänna sponsorerna.
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d)

Allmänna Sponsorer
Resor
Boende
Dagligvaruhandel
Kosmetik
Lokal Media

Dessa kategorier är valda utifrån det stora behov festivalen har redan första året att knyta an till
besöksnäringen. Vi ska tillsammans med dessa partners påvisa hur lätt det är att ta sig till Gotland.
Redan idag samarbetar flera av besöksnäringens medlemmar med film och dramaproduktioner som
kommer till ön. Dagligvaruhandeln är en bra partner som hela tiden tittar på att maxa sina
kunderbjudanden i form av upplevelser. Och kosmetik är en given part, de har en naturlig plats under
de publika dagarna.
Citat Adam Jacobsson marknadschef på Destination Gotland
”Detta är ett utmärkt exempel på hur man kan förlägga säsongen med 4 dagar i september och
samtidigt sätta Gotland på världskartan. Drama och film är väl förankrat i den gotländska kulturen
och besökare som kommer hit för festivalen får dessutom chans att upptäcka ön när den är som allra
bäst.”
Citat Erika Edman, exekutiv producent Maria Wern Warner Bros. ITVP
" Sedan 2007 har vi producerat Maria Wern på Gotland. Serien firade 10 års jubileum 2017 och än
verkar inte suget efter en fortsättning ha avtagit. Gotlands med dess natur och färger är ett otroligt
viktigt dna för serien. I Tyskland heter serien inte Maria Wern, utan "Kripo Gotland".
Idag sänds Maria Wern i över 40 länder och i alla världsdelar. Senaste visningsrätten såldes till
Kina. Effekten för Gotland exponeringsmässigt är massiv. Åtskilliga miljoner tittare över hela
världen följer serien på kanalhus och övriga plattformar. För varumärket Gotland är detta ett
ypperligt sätt att nå ut till en bred målgrupp world wide. Svårt att hitta något motsvarande med
sådan effekt och kontinuitet."

e)

Publika dagar
Dagligvaruhandeln
Makeup
Alkohol
Resor

f)

Branschdagar
Huvudsponsorernas dag,
De står även för det stora priset.

7. BUDGET OCH INTÄKTER
Budgeten för festivalen är delad i två delar. Den ena delen vi kan kalla Kansli. Den finansieras
av Region Gotland och är 2,3 miljoner/ år. Det ger en stabilitet och långsiktighet att
ledningsgruppen under ett par år uppstarten inte måste försöka att finansiera sig själva. Målet är
att festivalen på sikt blir så pass attraktiv att även kansliet kan finansieras av externa medel. Den
andra delen av budgeten avser genomförandet av festivalen och den finansieras av partners och
är rörlig.
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a) Festivalbudget
Festivalen läggs i ett eget bolag. Här ligger både utgifter och intäkter helt relaterade till
genomförandet av festivalen. Omsättningen styrs helt av den mängd sponsorer och partners vi
lyckas få in till festivalen samt deltagaravgifter. Denna del av budgeten är som ett dragspel som
växer i takt med partners och därmed storlek på festivalen.
Första året blir ett uppbyggnadsår och blir det troligen en ngt mindre festival. Kommande år så
växer den i takt med kunskapen om evenemanget, varumärket och oss som arrangör.
I budgeten räknar vi med 5 festivaldagar. En kväll med uppsamling på fredagen en helg med två
fulla publika dagar och sedan två branschdagar under måndag och tisdag.
Budgeten omfattar Varumärkesarbete, uppbyggnad och underhåll av hemsida. Marknadsföring
av festivalen och synlighet i alla former av Media. Den omfattar Prispengar till vinnande
kreatörer och Dramaserier. Den omfattar genomförande av eventet i alla former - Personal,
Scenograf, ljud, ljus, artister, catering mm. Budgeten omfattar även gager till medverkande,
moderatorer, regissörer, producenter och skådespelare och resor för att flyga in dom från t.ex.
USA. Till detta kommer omkostnader som kontor, datorer, telefoner, transporter mm.
Festivalbudgeten inkl. Kansli
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b) Budget Kansli
I Budgeten finns en del som rör ett kansli, omfattar löner/arvode för en festivalchef och en
projektledare. Den stora posten för att besöka våra konkurrande festivaler för möten, bokning av
talare, marknadsföring och för att synas och nätverka ligger dock inte i denna post.

c) Organisationsform och ägarskap
Att ett kansli finanserias av regionen möjliggör att detta kan dras igång, och det ger trovärdighet
att Regionen vill detta. Att finansiera kansliet är en långsiktig lösning som ger stabilitet,
kontinuitet och säkrar framgången. Att genomförandet av festivalen ligger i en annan
organisation är för att utgifter och intäkter enkelt skall kunna följa sponsorintäkter. Där ju
omfattningen av festivalen helt styrs av det medel som kommer in. Det bör diskuteras vilken typ
av styrning kansliet skall ha och hur festivalbolaget skall ägas. En viktig fråga här är att de avtal
som görs med både kanaler och sponsorer aldrig kommer att kunna lyda under
offentlighetsprincipen. Upphandling i det eventuella regionala bolaget sker så klart i vanlig
ordning. Men sekretess med hänvisning till tredje parts verksamheter måste tas hänsyn till. Detta
finns många framgångsrika exempel på detta. Tex Destination Uppsalas AB verksamhet med
sportevenemang där sponsoravtalen måste hållas under sekretess.
d) Intäkter i siffror
Antal besökare kongress:
År 1 500 delegater
År 2 1100 delegater
År 3 1100 delegater
Antal besökare publik:
År 1 8 000
År 2 10 000
År 3 15 000
Kongressdeltagare
En nationell kongressdeltagare lägger enligt SNCB (Swedish Networks of Convention Bureaus)
3500:- i det lokala näringslivet exkl. resan hit. En internationell kongressgäst lägger troligen
högre. 1 100 Kongressdeltagare 3500:- / dag x 2 dagar. Värde för näringslivet = 7,7 milj
Turist
En turist lägger mellan 500-2500 / dag beroende på målgrupp och säsong. Enlig en undersökning
som Medeltidsveckan gjort ligger deras besökare på 1200:-/ dygn och detta är en målgrupp som
till stor del bor hos vänner. Vår ligger något högre men har också ungdomar. 1500-2000:-/ dag.
15 000 festivalbesökare 1500:- / dag x 2 dagar. Värde för näringslivet = 45 milj
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Resor
15 000 resenärer med båt och flyg 9+6 miljoner
Festivalens budget
Av evenemangets omsättning på 20 miljoner, hamnar minst hälften på Gotland.
Resor och arvoden till medverkande är några av undantagen, samt eventteknik som tex under
Almedalen inte räcker till.
Summering av omsättning i näringslivet år 3: ca 90 miljoner
e) Hållbarhet i evenemang och budget
Uppstarten av festivalen har en bra och rimlig startsträcka om vi kan fortsätta arbetet direkt nu.
Första årets festival kommer börja mindre och växa sig organiskt i takt med intresse och
partners. Budgeten på 25 miljoner är en stor festival för år 3. Första åren är det rimligt att denna
är mindre.
Vi anser att en viktig del i evenemanget är associationsrätten. En associationsavgift tas ut av alla
arrangörer så att man inte hamnar i ett evenemang som får eget liv och där man på sikt tappar
kvalité och kontroll. Delar av detta skulle kunna komma Bergmanstiftelserna tillgodo för att
stärka vår ryggrad.
8. SAMMANFATTNING FÖRSTUDIE – SLUTSATS
Vi skapar en årlig festival som ligger första helgen i september, i Visby, på Gotland, med start
2020. Festivalen består av världen kring Dramaserier, både bakom och framför kameran, både
dom som skapar drama, producerar drama, sänder drama, skådespelar i dom, och dom som tittar
på dramaserier. Vår röda tråd är kreatörerna inom Dramaproduktion. Vi börjar med en publik
helg, där staden vimlar av evenemang för ung som gammal, nörd som vanlig, vi har fester och en
gala där vi premierar både nordiskt drama och internationella framgångar. Vi attraherar
branschen med en Drama Summit i världsklass, där vi bjuder in ett antal världsnamn i ämnet för
heldag men seminarier och happenings.
Kontakt har tagits med alla kanalhus och VODS på den svenska marknaden varav flera även är
skandinaviska. Och vi har ett grundligt och helt unikt stöd för detta i de högsta leden. Dessa är A
och O för tyngd, respekt och så att branschen i övrigt kommer tråna efter evenemanget. Arbetet
är så långt gånget att vi bedömer att efter startsignal så har vi alla kanalhus och VOD´s signade
inom några veckor. Möten med tilltänkta sponsorer och partners är också i en bra grundposition
där beslut och kanaler måste till innan kontrakt kan göras. Kontakter fortsätter under april
månad.
Med över 20 år var i branschen är vi båda väldigt glada och nästan överraskade över den positiva
respons vi har fått. Vi har kommit väldigt långt på den här korta tiden. Vi har mött förtroende för
idén och för oss som genomförare, både som personer och med Gotland som region och som
plats för evenemanget att vara på. Med den här grunden och 1,5 år kvar till festivalen ser vi
mycket stor potential för ett internationellt evenemang med stor genomslagskraft både i Sverige
och i världen, ett färgstarkt evenemang som är helt unikt i sitt slag. Unik för att det kan skapas
här. Vi kan det här. Kraften finns här. Arvet och kreativiteten finns här. En sällan skådad bra idé
har nu slagit rot här och den har redan börjar växa.
2019-03-29 Sanna Kleven Jeanette Johansson
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FÖRSLAG PÅ SCHEMA ÖVER DAGARNA
FREDAG Ev. Preparty
HELA HELGEN
Stadsfest, Utomhusvisningar, Almedalen,
Ringmuren, Mot Havet, etcetera
LÖRDAG
Stora salen Kongressen
9-10 Apple lanserar sin nya VOD tjänst – Stora salen
11-12 The making of… Case study
12-13 Mingel och lunch sponsored by XXX
14 – 15 Screenings
15 – 17 Screenings

MÅNDAG

Arrival Day för Branschdeltagare
Lansering av hösttablåer
Visning av Locations på Gotland
Matchmaking Möten Producenter - Kanalhus

17.00 Ankomst röd matta.
18.00 GALA Prisutdelning / Underhållning stora
salen
20.00 Middag Kongressen

4 små salar Kongressen
Hår & Mask Sagan om Ringen
Kostym Reign - Netflix
The Making of Avatar
Meet & Greet – The Cast of Vikings
Hur jobbar en Mask och Perukmakare
Casting för en roller i nästa - Dröm
Manuslinjen i Fårösund en introduktion
Att klippa med Avid
Official Opening Party - Kongressen
Cos Play - Donners Event
SÖNDAG
Stora salen Kongressen
9-10 Amazon lanserar hösten – Stora salen
11-12 Showrunner of XXX
12-13 Mingel och lunch sponsored by XXX
14 – 15 Meet & Greet – The Cast of Vampires
Bio Borgen
Screenings
4 små salar Kongressen
Svenska Filmarbetarlinjen
Filminstitutet
Skrivarforum med författaren X
Att skriva för film
Workshop - Ljud – Tramping - Barnaktivitet
Redigera hemma med - i Movie

22.00 Partaj Internationell artist.
TISDAG
Stora salen Kongressen
9-10 Oscarsvinnande Manusförfattaren XX
10.00 DNA briefing Viaplay
10.30 DNA briefing HBO
11.00 Break
11.30 DNA briefing C More
12-13 The making of… Case study av den största serien
just nu med kreatörerna och cast
13 - 14 Mingel och lunch sponsored by XXX
14.00 DNA Briefing Netflix
14.30 DNA Briefing Amazon
15.00 -16.00 Content Apple
Arrival
day av egna originals
Produktion
5 ”Hollywood namn” anländer för sin heldag och natt
Contentpanel
VODS
på
Fårö.
Break out sessions
Writers room, Showrunner,

*Förslag på filmer är inte aktuella namn
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 125

Dramaseriefestival

RS 2019/521

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Regionstyrelsen ställer sig positiv till att bevilja PHGfinansiering ur de regionala
tillväxtmedlen till en aktör som genomför en dramaseriefestival i enlighet med
förstudien.

En utredning kring möjligheterna att på Gotlands etablera en Dramaseriefestival har
undersökts och i detta ärende presenteras bakgrunden, resultatet av en förstudie och
argument som stöder tillkomsten av ett sådant arrangemang samt en bedömning av
lämpligheten av arrangemangets finansiering med offentliga medel från Region
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är i stora delar positiv och förvaltningen
föreslår att Region Gotland medverkar i finansieringen av en sådan festival genom
regionala tillväxtmedel.
Regionstyrelseförvaltningen anser att en lyckad lansering av en dramaseriefestival på
Gotland skulle kunna medföra flera positiva effekter på Gotland, helt enligt förstudiens rapport, men upplever en stor osäkerhet kring arrangemangets konkurrenskraft gentemot andra snarlika festivaler. Den föreslagna insatsen från Region Gotland
utgör ett stort risktagande med offentliga medel. Dessutom befinner sig festivalen på
en hårt kommersialiserad arena och om det är tillräckligt intressant för branschen
torde det kunna komma till genomförande utan att skattemedel riskeras.
Mot bakgrund av detta och med hänsyn till det hårt ansträngda ekonomiska läget
inom regionen föreslår regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland avstår från att
satsa medel ur driftsbudget på projektet, utan att medverka i finansieringen med
regionala tillväxtmedel.
Regionstyrelseförvaltningen avstyrker sålunda att medel för genomförande av
festivalen anslås ur driftsbudget, men föreslår att regionstyrelsen ställer sig positiv till
festivalen och till att anslå regionala utvecklingsmedel.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sanna Kleven, strateg, Björn Ahlsén, strateg, Angelica
Andersson Fihn, avdelningschef och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/357
9 april 2019

Jörgen Renström

Regionstyrelsen

Remiss - Förslag till revidering av riksintresse för
kulturmiljövården i Gotlands län
Förslag till beslut

•

Remissen lämnas till Länsstyrelsen i enlighet med regionstyrelseförvaltningens
förslag.

Sammanfattning

Länsstyrelsen efterfrågar synpunkter på förslaget till revidering av 26 riksintresse
innan det slutgiltiga förslaget skickas till Boverket och Riksantikvarieämbetet. Detta
är den andra av tre remissyttranden gällande revidering av riksintresse för
kulturmiljövård.
Detta remissvar från Reginstyrelseförvaltningen innehåller förslag på generella
ändringar i riktlinjerna för att underlätta hanteringen i bygglovs- och planeringssituationer samt specifika ändringar i några riksintresseområden. Här finns önskemål
om begreppsdefinitioner samt om riktlinjer som understödjer utvecklingen av
områdena. I Grötlingbo föreslås en mer restriktiv hållning i närheten av vägnätet
men efterfrågas en tydligare beskriven möjlighet för ny bebyggelse på övriga icke
öppna markområden.
En generell iakttagelse är att förslaget till nya riktlinjer följer ett tidigare etablerat
tänkesätt där ny bebyggelse föreslås tillkomma i enlighet med ett äldre befintligt
bebyggelsemönster. På många platser är denna strategi icke förenlig med riksintressevärderingen då etablering utefter vägnäten tenderar ge upphov till förtätningar som
riskerar utveckla byliknande villarader vilka bryter det historiska landskapet med glest
liggande äldre gårdar.
Ärendebeskrivning

Riksintressenas kulturvärden regleras enligt Miljöbalken (1988:808) 3 kap 6§
”områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
ska skyddas”…
Kopplingen mellan miljöbalken och tolv andra lagar som är knutna till den framgår
av 3 § förordning (1988:896) om hushållning med mark-och vattenområden.
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Miljöbalkens bestämmelse om riksintressen har visat sig svårhanterlig i den statliga
kulturmiljövården och i den kommunala planeringen. Riksantikvarieämbetet har
identifierat behov att utveckla dessa så att de blir mer angelägna och begripliga samt
att en bättre samsyn utvecklas mellan de som berörs av riksintressen i sin
verksamhet. Länsstyrelsen har därför arbetat med revidering av länets riksintressen.
Intentionen med riksintressebeskrivningarna är att utgöra förutsättningarna för
skyddet av de kulturhistoriska värdena utan att vara ett hinder för samhällsutvecklingen. De skall också identifiera en utvecklingspotential i landskapet där
långsiktigt hållbara lösningar i enighet med miljöbalkens bestämmelser.
Länsstyrelsen har på uppdrag av Riksantikvarieämbetet utfört översyn av 58 av länets
60 riksintressen för kulturmiljövården i syfte att förbättra förutsättningarna för
utveckling av landskapets kulturmiljövärden enligt kulturpolitikens målsättning.
Länsstyrelsen efterfrågar synpunkter på förslaget till revidering av 26 riksintresse
innan det slutgiltiga förslaget skickas till Boverket och Riksantikvarieämbetet.
I en första remiss i ärendet år 2017 har regionstyrelsen hanterat 23 riksintressen.
Remiss för resterande riksintressen förväntas inkomma hösten 2019.
Bedömning

Länsstyrelsens översyn av riksintressen för kulturmiljövård i Gotlands Län omfattar
riksintressebeskrivningen, kunskapsunderlaget samt den geografiska avgränsningen.
I sin remissförfrågan ställer Länsstyrelsen följande frågeställningar:
FRÅGA: Bör något mer nämnas eller uteslutas ur riksintressebeskrivningen,
eller kunskapsunderlaget ?
I enlighet med tidigare remissvar anser Regionstyrelseförvaltningen att de reviderade
skrivningarna ger en generellt förbättrad redogörelse för motiven bakom riksintresseanspråken. Kunskapsunderlaget är genomgående bättre än tidigare, och underlättar
förståelsen för områdenas historiska samband.
FRÅGA: Den geografiska avgränsningen ska omfatta de fysiska uttryck som
nämns i riksintressebeskrivningen. Är den föreslagna geografiska
avgränsningen rimlig i relation till riksintressebeskrivningen ?
Länsstyrelsens förslag innebär förändringar, oftast genom en utvidgning. Dessa utgör
en välmotiverad anpassning till de aktuella områdenas äldre arrondering. Det är
rimligt att endast områden som innehåller de fysiska uttryck som konstituerar
värdena ingår i riksintresset, vilket varit en av intentionerna med förändringarna.
FRÅGA: Är riksintresseanspråket fortfarande relevant 2019?
I regionens plan- och bygglovshantering ökar anspråkens relevans med fördjupad
och förbättrad värdebeskrivning och välformulerade riktlinjer.
Inga analyser av riksintressenas påverkan på den fysiska samhällsutvecklingen har
gjorts av Region Gotland varför kommunens underlag för att bedöma deras relevans
är svag.
Sedan 2014 finns ett regionalt kulturmiljöprogram bl.a. med en sammanställning av
värdefulla odlingslandskap, landskapsbild och bebyggelsemiljöer.
Riksintresseområdena överlappar ibland dessa miljöer och kan då användas
motivförstärkande i samband med ärendehandläggning. Inte sällan används
riksintressebeskrivningar som delar i motivering vid avstyrkan i samband med
handläggning av byggsansökningar.
Ofta, som tex i miljöerna kring våra kyrkor, finns inga andra värdebeskrivningar för
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kulturmiljön varför riksintresset där är högst relevant i en
samhällsplaneringssituation.
FRÅGA: Saknas eller förekommer andra riksintressen som på motsvarande
sätt återspeglar samma kulturhistoriska utvecklingsskede eller
händelseförlopp på ett bättre sätt ?
Många av riksintressena på Gotland beskriver kulturmiljövärden med liknande
värdemotiv. Det är huvudsakligen kyrkorna och deras omgivningar, gamla
gårdsmiljöer samt fiskelägen. Möjligen skulle en inventering av ”nya” kulturmiljöuttryck kunna bidra till en annan värdeskala. I Gerum finns tex. ett i det närmaste
intakt jordbrukslandskap från första hälften av 1900-talet, vilket inte är uppmärksammat i något sammanhang.
FRÅGA: Övriga synpunkter?
Riktlinjer för utveckling:
I de föreslagna riktlinjerna finns skrivningar för att tillgodose riksintressets skydd
men det saknas uttalat stöd för en välfungerande utveckling av området.
Regionstyrelseförvaltningen skulle önska en tydligare koppling till Riksantikvarieämbetes utgångspunkter när det gäller riksintressena för kulturmiljövården, där
riksintressena inte ska uppfattas som en utgångspunkt för regional utveckling.
Odefinierade begrepp:
I kulturmiljöbeskrivningarna finns begrepp som ”obebyggda områden, öppet
landskap, kompletteringsbebyggelse, ersättningsbyggnader, kompletteringsbyggnader
mm.” Det skulle vara förtjänstfullt om försök till definition av dessa begrepp gjordes.
Generella riktlinjer:
Riktlinjerna, som är viktiga i samband med bygglovshandläggningen, är delvis
standardiserade och återkommande från riksintresse till riksintresse. De kan uppfattas
som otydliga, ibland felsyftande och ett utslag av onödig ”myndighetssvenska”.

Det är viktigt att de är välformulerade och tydligt skrivna.
Följande skrivning




”Eventuell ny bebyggelse ska behandlas restriktivt och i förekommande fall
väl anpassas till miljön vad gäller volym, skala och placering.”
Föreslås lyda:
”Lokalisering av ny bebyggelse ska prövas restriktivt. Eventuell ny bebyggelse
ska anpassas till omgivande miljö vad gäller placering, volymer, skala och
utformning.”
Följande skrivning: (se också kommentarer Fårö Västra kust I1)



”Eventuellt ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliserat till det befintliga
vägnätet och i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.”
Föreslås lyda:



”Enstaka komplettering med ny byggnad kan göras till befintlig äldre
bebyggelse längs befintliga vägsträckningar.”
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Redigering:
I vissa av beskrivningarna är det svårt att förstå vilka objekt som hänvisning syftar
till. Det finns behov av redigering kring texternas namnsättning, relation till kartan
mm. så att läsbarheten ökar.
Kommentarer till specifika riksintresseområden:
Fårö Västra kust I 1.

Under punkten riktlinjer för att tillgodose riksintresset finns en punkt med texten
”Eventuellt ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliserat till det befintliga vägnätet
och i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse”.
En av bebyggelsestrukturens mest tydliga karaktärer på Gotland och i högsta grad på
Fårö är den glest utspridda gårdsstrukturen och den generella avsaknaden av byar.
Detta är i ett riksperspektiv en tydlig och iögonfallande landskapskaraktär.
Att förorda tillkommande bebyggelse utefter vägarna riskerar att spränga denna
upplevelse av utmarker och avstånd mellan glest liggande gårdar. Detta har skett på i
några känsliga kulturmiljöer på Fårö och Östergarnslandet. Här håller bygator på att
växa fram genom adderade byggnader, vilket är främmande för den kulturmiljö som
riksintresset beskriver.
Med tanke på denna problematik bör punkt 3 ändras till:


Enstaka komplettering med ny byggnad kan göras till befintlig äldre
bebyggelse längs befintliga vägsträckningar.

Gasmora I 3

I punkt 2 under rubriken ”Riktlinjer för att tillgodose riksintresset” föreslås ny
bebyggelse kunna etableras längs vägen norr om gården S:t Gasmora.
Här har i senare tid flera ny fritids- och bostadsbyggnader etablerats längs vägen.
Ytterligare bebyggelse riskerar ge vägsträckningen karaktär av bygata med tätt
liggande villor på båda sidor av vägen vilket rimmar illa med den historiska
bebyggelsekaraktären väl beskriven i kunskapsunderlaget.
Därför föreslås punkt 2 utgå och punkt 1 omformuleras:


Eventuellt ny bebyggelse bör inte tillåtas i bebyggelsefria områden och inte
som kompletteringar längs den inre östra vägsträckningen i syd-nordlig
riktning.

Som ersättning för punkt 2 föreslås samma formulering som finns i Fårö västra kust:


Lokalisering av ny bebyggelse ska prövas restriktivt. Eventuell ny bebyggelse
ska anpassas till omgivande miljö vad gäller placering, volymer, skala och
utformning.

Ändringen bör göras generellt i de områden den förekommer. Kommentaren för
denna punkt upprepas dock inte vidare i denna remiss.
Roma kloster I 21

Under rubriken ”Riktlinjer för att tillgodose riksintresset” berörs alléerna och deras
betydelse för riksintresset. Här finns anledning att också bevaka att dammarna inte
långsiktigt förändras genom igenslamning med påföljande torrläggning varför även
dammarnas bevarande borde nämnas som riktlinje.
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Förslag på kompletterande riktlinje:


De delvis bevarade medeltida fiskdammarna har stor betydelse för
riksintressets värden varför de bör underhållas och vid behov restaureras så
att ytterligare igenslamning inte sker. Restaurering/rekonstruering kan
övervägas.

Hablingbo och Silte I 28

Under rubriken ”Riktlinjer för att tillgodose riksintresset” andra punkt lyder texten ”
Eventuell ny bebyggelse bör lokaliserat till det befintliga vägnätet”.
Värdebeskrivningen till detta riksintresse tydliggör det uppodlade landskapets värden
längs landsvägen som ett ”i hög grad uppodlat landskap präglat av jordbruk”.
Det är således jordbrukets förutsättningar med gårdarna liggande utefter vägarna med
mellanliggande åkrar som utgör det värdefulla landskapet. Det kan därför inte anses
oproblematiskt att etablera ny bebyggelse varsomhelst utefter det ”befintliga
vägnätet”.
För att förtydliga problematiken föreslås att den nuvarande andra punkten utgår och
ersätts med:


Eventuell ny bebyggelse kan lokaliseras till det befintliga vägnätet i anslutning
till befintlig bebyggelse och i förekommande fall visuellt underordnad denna.

Grötlingbo I 40

Området omfattar stora delar av Grötlingbo socken. I riktlinjerna föreslås att ny
bebyggelse inte bör tillåtas i det öppna landskapet men är möjlig att lokalisera till det
befintliga vägnätet som komplettering till befintlig bebyggelse.
Hela ringvägen i Grötlingbo ingår i region Gotlands kulturmiljöprogram och har
höga kulturvärden i bebyggelsemiljö, odlingslandskap och landskapsbild varför ny
bebyggelse inte bör placeras utefter vägsträckningen, tvärtemot vad riktlinjerna
föreslår.
Därför föreslås att den andra punkten i riktlinjerna utformas mer restriktivt än i
länsstyrelsens förslag:


Ny bebyggelse kan restriktivt och undantagsvis lokaliseras längs det befintliga
vägnätet som komplettering till befintlig bebyggelse.

För att inte lägga hinder för bebyggelse inom riksintresseområdet anser Region
Gotland att riksintressebeskrivningen bör tydliggöra villkoren och möjligheten att
etablera ny bebyggelse. På platser utanför det öppna landskapet och utanför
kulturmiljöprogrammets skyddspåverkan längs ringvägen föreslås följande riktlinjer
som en komplettering till de övriga:


Ny bebyggelse utanför vägsträckningen längs ringvägen i icke öppna landskap
bör utformas med hänsyn till omgivande miljö vad gäller placering, volymer,
skala och utformning.

Torsburgen I 61

I det nya förslaget till gränsdragning har det tidigare området delats i två med en
sammanlagt hälften så stor yta. De skilda karaktärerna mellan centralbygdens
bebyggelse och kulturmiljön vid Torsburgen gör en sådan indelning rimlig.
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Hajdes
Bebyggelsemiljön vid Hajdesgårdarna ingår inte inom den nu föreslagna
gränsdragningen. Denna förändring olycklig då Hajdesgårdarna tillhör de absolut bäst
bevarade äldre gårdsmiljöerna på Gotland. Hajdesgårdarna är byggnadsminne vars
begränsningslinje går nära byggnaderna. Denna begränsning är alltför snäv för att
hindra näraliggande exploatering som kan skada det kulturhistoriska värdet av denna
bebyggelsemiljö.
Riksintresset för kulturmiljö bör därför, liksom tidigare, omfatta ett område kring
Hajdesgårdarna.
Geografiskt förefaller det naturligast att införliva Hajdesgårdarna i det nya
riksintresset för Torsburgen.
Tjänstepersoner från stadsarkitektenheten och planavdelningen har deltagit i arbetet med
remissvaret.

2017-06-20 IN: Remiss från Länsstyrelsen på Gotland Dnr: 436-2349-2015
2017-11-23 Ut: Remissvar till Länsstyrelsen på Gotland RS 2017/961
2019-03-07 IN: Remiss från Länsstyrelsen på Gotland Dnr: 436-2349-2015
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Ärende RS 2019/357
28 maj 2019

Regionstyrelsen

Länsstyrelsen Gotlands län

Remissvar. Revidering av riksintresse för kulturmiljövård
Länsstyrelsens översyn av riksintressen för kulturmiljövård i Gotlands Län
omfattar riksintressebeskrivningen, kunskapsunderlaget samt den geografiska
avgränsningen. Detta är den andra av tre remissyttranden i ärendet.

Nedan följer de frågor som ställdes i Länsstyrelsens remiss samt Region
Gotlands svars.
FRÅGA: Bör något mer nämnas eller uteslutas ur
riksintressebeskrivningen, eller kunskapsunderlaget ?
I enlighet med tidigare remissvar anser Regionstyrelseförvaltningen att de
reviderade skrivningarna ger en generellt förbättrad redogörelse för motiven
bakom riksintresseanspråken. Kunskapsunderlaget är genomgående bättre än
tidigare, och underlättar förståelsen för områdenas historiska samband.

FRÅGA: Den geografiska avgränsningen ska omfatta de fysiska uttryck
som nämns i riksintressebeskrivningen. Är den föreslagna geografiska
avgränsningen rimlig i relation till riksintressebeskrivningen ?
Länsstyrelsens förslag innebär förändringar, oftast genom en geografisk
utvidgning. Dessa utgör en välmotiverad anpassning till de aktuella områdenas
äldre arrondering. Det är rimligt att endast områden som innehåller de fysiska
uttryck som konstituerar värdena ingår i riksintresset, vilket varit en av
intentionerna med förändringarna.
FRÅGA: Är riksintresseanspråket fortfarande relevant 2019?
I regionens plan- och bygglovshantering ökar anspråkens relevans med
fördjupad och förbättrad värdebeskrivning och välformulerade riktlinjer.
Inga analyser av riksintressenas påverkan på den fysiska samhällsutvecklingen
har gjorts av Region Gotland varför kommunens underlag för att bedöma
deras relevans är svag.
Sedan 2014 finns ett regionalt kulturmiljöprogram bl.a. med en
sammanställning av värdefulla odlingslandskap, landskapsbild och
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bebyggelsemiljöer. Riksintresseområdena överlappar ibland dessa miljöer och
kan då användas motivförstärkande i samband med ärendehandläggning. Inte
sällan används riksintressebeskrivningar som delar i motivering vid avstyrkan i
samband med handläggning av byggsansökningar.
Ofta, som tex i miljöerna kring våra kyrkor, finns inga andra
värdebeskrivningar för kulturmiljön varför riksintresset där är högst relevant i
en samhällsplaneringssituation.
FRÅGA: Saknas eller förekommer andra riksintressen som på
motsvarande sätt återspeglar samma kulturhistoriska utvecklingsskede
eller händelseförlopp på ett bättre sätt ?
Många av riksintressena på Gotland beskriver kulturmiljövärden med liknande
värdemotiv. Det är huvudsakligen kyrkorna och deras omgivningar, gamla
gårdsmiljöer samt fiskelägen. Möjligen skulle en inventering av ”nya”
kulturmiljöuttryck kunna bidra till en annan värdeskala. I Gerum finns tex. ett i
det närmaste intakt jordbrukslandskap från första hälften av 1900-talet, vilket
inte är uppmärksammat i något sammanhang.
FRÅGA: Övriga synpunkter:
Riktlinjer för utveckling:
I de föreslagna riktlinjerna finns skrivningar för att tillgodose riksintressets
skydd men det saknas uttalat stöd för en välfungerande utveckling av området.
Regionstyrelseförvaltningen skulle önska en tydligare koppling till
Riksantikvarieämbetes utgångspunkter när det gäller riksintressena för
kulturmiljövården, där riksintressena inte ska uppfattas som en utgångspunkt
för regional utveckling.
Odefinierade begrepp:
I kulturmiljöbeskrivningarna finns begrepp som ”obebyggda områden, öppet
landskap, kompletteringsbebyggelse, ersättningsbyggnader,
kompletteringsbyggnader mm.” Det skulle vara förtjänstfullt om försök till
definition av dessa begrepp gjordes.
Generella riktlinjer:
Riktlinjerna, som är viktiga i samband med bygglovshandläggningen, är delvis
standardiserade och återkommande från riksintresse till riksintresse. De kan
uppfattas som otydliga, ibland felsyftande och ett utslag av onödig
”myndighetssvenska”.
Det är viktigt att de är välformulerade och tydligt skrivna.
Följande skrivning




”Eventuell ny bebyggelse ska behandlas restriktivt och i förekommande
fall väl anpassas till miljön vad gäller volym, skala och placering.”

Föreslås lyda:
”Lokalisering av ny bebyggelse ska prövas restriktivt. Eventuell ny
bebyggelse ska anpassas till omgivande miljö vad gäller placering,
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volymer, skala och utformning.” (se exempel nedan för Fårö västra
kust I 1 och Gasmora I3).
Följande skrivning: (se också kommentarer Fårö Västra kust I1)


”Eventuellt ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliserat till det
befintliga vägnätet och i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse.”
Föreslås lyda:



”Enstaka komplettering med ny byggnad kan göras till befintlig äldre
bebyggelse längs befintliga vägsträckningar.”

Redigering:
I vissa av texterna i riksintressebeskrivningarna är det svårt att förstå vilka
objekt som hänvisning syftar till. Det finns behov av redigering kring
texternas namnsättning, relation till kartan mm. så att läsbarheten ökar.
Kommentarer till specifika riksintresseområden:
Fårö Västra kust I 1.
Under punkten riktlinjer för att tillgodose riksintresset finns en punkt med
texten ”Eventuellt ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliserat till det
befintliga vägnätet och i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse”.
En av bebyggelsestrukturens mest tydliga karaktärer på Gotland och i högsta
grad på Fårö är den glest utspridda gårdsstrukturen och den generella
avsaknaden av byar. Detta är i ett riksperspektiv en tydlig och iögonfallande
landskapskaraktär.
Att förorda tillkommande bebyggelse utefter vägarna riskerar att spränga denna
upplevelse av utmarker och avstånd mellan glest liggande gårdar. Detta har
skett på i några känsliga kulturmiljöer på Fårö och Östergarnslandet. Här håller
bygator på att växa fram genom adderade byggnader, vilket är främmande för
den kulturmiljö som riksintresset beskriver.
Med tanke på denna problematik bör punkt 3 ändras till:


Enstaka komplettering med ny byggnad kan göras till befintlig äldre
bebyggelse längs befintliga vägsträckningar.

Som ersättning för punkt 2 föreslås den generella formuleringen enligt
generella riktlinjer ovan.
 Lokalisering av ny bebyggelse ska prövas restriktivt. Eventuell ny
bebyggelse ska anpassas till omgivande miljö vad gäller placering,
volymer, skala och utformning.

Gasmora I 3

I punkt 2 under rubriken ”Riktlinjer för att tillgodose riksintresset” föreslås ny
bebyggelse kunna etableras längs vägen norr om gården S:t Gasmora.
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Här har i senare tid flera ny fritids- och bostadsbyggnader etablerats längs
vägen. Ytterligare bebyggelse riskerar ge vägsträckningen karaktär av bygata
med tätt liggande villor på båda sidor av vägen vilket rimmar illa med den
historiska bebyggelsekaraktären väl beskriven i kunskapsunderlaget.
Därför föreslås punkt 2 utgå och punkt 1 omformuleras:


Eventuellt ny bebyggelse bör inte tillåtas i bebyggelsefria områden och
inte som kompletteringar längs den inre östra vägsträckningen i sydnordlig riktning.

Som ersättning för punkt 2 föreslås samma generella formulering som finns
under punkt 2 i texten till Fårö västra kust:
 Lokalisering av ny bebyggelse ska prövas restriktivt. Eventuell ny
bebyggelse ska anpassas till omgivande miljö vad gäller placering,
volymer, skala och utformning.
Ändringen bör göras generellt i de sammanhang formuleringen förekommer.
Kommentaren för denna punkt upprepas dock inte vidare i denna remiss.

Roma kloster I 21

Under rubriken ”Riktlinjer för att tillgodose riksintresset” berörs alléerna och
deras betydelse för riksintresset. Här finns anledning att också bevaka att
dammarna inte långsiktigt förändras genom igenslamning med påföljande
torrläggning varför även dammarnas bevarande borde nämnas som riktlinje.
Förslag på kompletterande riktlinje:
 De delvis bevarade medeltida fiskdammarna har stor betydelse för
riksintressets värden varför de bör underhållas och vid behov
restaureras så att ytterligare igenslamning inte sker.
Restaurering/rekonstruering kan övervägas.

Hablingbo och Silte I 28

Under rubriken ”Riktlinjer för att tillgodose riksintresset” andra punkt lyder
texten ” Eventuell ny bebyggelse bör lokaliserat till det befintliga vägnätet”.
Värdebeskrivningen till detta riksintresse tydliggör det uppodlade landskapets
värden längs landsvägen som ett ”i hög grad uppodlat landskap präglat av
jordbruk”.
Det är således jordbrukets förutsättningar med gårdarna liggande utefter
vägarna med mellanliggande åkrar som utgör det värdefulla landskapet. Det
kan därför inte anses oproblematiskt att etablera ny bebyggelse varsomhelst
utefter det ”befintliga vägnätet”.
För att förtydliga problematiken föreslås att den nuvarande andra punkten
utgår och ersätts med:
 Eventuell ny bebyggelse kan lokaliseras till det befintliga vägnätet i
anslutning till befintlig bebyggelse och i förekommande fall visuellt
underordnad denna.

Grötlingbo I 40

Området omfattar stora delar av Grötlingbo socken. I riktlinjerna föreslås att
ny bebyggelse inte bör tillåtas i det öppna landskapet men är möjlig att
lokalisera till det befintliga vägnätet som komplettering till befintlig bebyggelse.
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Hela ringvägen i Grötlingbo ingår i region Gotlands kulturmiljöprogram och
har höga kulturvärden i bebyggelsemiljö, odlingslandskap och landskapsbild
varför ny bebyggelse inte bör placeras utefter vägsträckningen, tvärtemot vad
riktlinjerna föreslår.
Därför föreslås att den andra punkten i riktlinjerna utformas mer restriktivt än
i länsstyrelsens förslag:


Ny bebyggelse kan restriktivt och undantagsvis lokaliseras längs det
befintliga vägnätet som komplettering till befintlig bebyggelse.

För att inte lägga hinder för bebyggelse inom riksintresseområdet anser Region
Gotland att riksintressebeskrivningen bör tydliggöra villkoren och möjligheten
att etablera ny bebyggelse. På platser utanför det öppna landskapet och utanför
kulturmiljöprogrammets skyddspåverkan längs ringvägen föreslås följande
riktlinjer som en komplettering till de övriga:


Ny bebyggelse utanför vägsträckningen längs ringvägen i icke öppna
landskap bör utformas med hänsyn till omgivande miljö vad gäller
placering, volymer, skala och utformning.

Torsburgen I 61

I det nya förslaget till gränsdragning har det tidigare området delats i två med
en sammanlagt hälften så stor yta. De skilda karaktärerna mellan
centralbygdens bebyggelse och kulturmiljön vid Torsburgen gör en sådan
indelning rimlig.

Hajdes

Bebyggelsemiljön vid Hajdesgårdarna ingår inte inom den nu föreslagna
gränsdragningen. Denna förändring olycklig då Hajdesgårdarna tillhör de
absolut bäst bevarade äldre gårdsmiljöerna på Gotland. Hajdesgårdarna är
byggnadsminne vars begränsningslinje går nära byggnaderna. Denna
begränsning är alltför snäv för att hindra näraliggande exploatering som kan
skada det kulturhistoriska värdet av denna bebyggelsemiljö.
Riksintresset för kulturmiljö bör därför, liksom tidigare, omfatta ett område
kring Hajdesgårdarna.
Geografiskt förefaller det naturligast att införliva Hajdesgårdarna i det nya
riksintresset för Torsburgen.
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Remiss angående förslag till revidering av riksintresse
för kulturmiljövården i Gotlands län.
Länsstyrelsen har gjort en översyn av 58 av länets 60 riksintressen för
kulturmiljövården. Länsstyrelsen vill med denna remiss få synpunkter från
Region Gotland på förslag till revidering av riksintresse för kulturmiljövården
innan det slutgiltiga förslaget skickas till Boverket och Riksantikvarieämbetet.
I denna remiss återfinns 26 riksintressen. Detta är remiss nr 2 av sammanlagt 3.
Återstående riksintressen planeras sändas på remiss till er under slutet av 2019.
I bilaga 1 finns en sammanställning av samtliga riksintressen för
kulturmiljövården i Gotlands län och aktuell status för översynen.
I bilaga 3 redovisas följande för respektive riksintresse:
•
•
•
•

Riksintressets namn, ID-nummer och socken.
Befintlig och ny föreslagen riksintressebeskrivning.
Reviderat kunskapsunderlag med uttolkning av föreslagen avgränsning.
Befintlig och ny föreslagen geografisk avgränsning.

Vi önskar svar på följande frågor:
• Bör något mer nämnas eller uteslutas i riksintressebeskrivningen eller
kunskapsunderlaget?
• Den geografiska avgränsningen ska omfatta de egenskaper och uttryck
som nämns i riksintressebeskrivningen. Är den föreslagna geografiska
avgränsningen rimlig i relation till riksintressebeskrivningen?
• Är riksintresseanspråket fortfarande relevant 2019?
• Saknas eller förekommer andra riksintressen som bättre återspeglar samma
kulturhistoriska utvecklingsskede?
• Övriga synpunkter?

Beskrivning av ärendet

I Gotlands län finns idag 60 riksintressen för kulturmiljövården utpekade. Av
dessa består ett riksintresse av medeltida kyrkor (95 geografiska områden) och
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ett annat av fiskelägen (11 geografiska områden). Riksintresseområdena
instiftades 1987 och den senaste revideringen gjordes 1997, då
riksintressebeskrivningen, tidigare kallad värdetext, omformulerades.

Bakgrund till översynen
Riksantikvarieämbetet initierade 2012 det tvååriga projektet ”Kulturmiljövårdens
riksintressen” i syfte att förbättra förutsättningarna för en utveckling av
landskapets kulturmiljövärden i enlighet med miljö- och kulturpolitikens
målsättningar och att bidra till en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt
berörs av riksintressen i sitt arbete. Projektet bedrevs under åren 2012–2013 i
dialog med länsstyrelser och kommuner och utmynnade i en handbok1 samt
utbildningsinsatser som stöd för arbetet med riksintressen inom
samhällsplaneringen.

Översyn i Gotlands län
Länsstyrelsen inledde i augusti 2015 ett projekt för en översyn av 58 av länets 60
riksintressen för kulturmiljövården i Gotlands län. Projektet omfattar översyn av:
• Riksintressebeskrivning (tidigare kallad värdetext)
• Kunskapsunderlag
• Geografisk avgränsning
Konsulterna Arendus AB och Boman Restaurering AB gavs i uppdrag att revidera
länets riksintresse för kulturmiljövård. Konsulterna inkom med en slutgiltig
rapport till Länsstyrelsen februari 2017. Länsstyrelsen har därefter själva gjort den
slutgiltiga bearbetningen av materialet.
En viktig del i arbetsprocessen har varit dialog och lokal förankring. Konsulterna
har under arbetsprocessen arrangerat dialogmöten i ett flertal socknar.
Länsstyrelsen har informerat regionledningen om arbetet på RegSam samt
arrangerat seminarium med representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Projektet har som mål att ta fram riksintressebeskrivningar och geografiska
avgränsningar som stämmer överens med de nya riktlinjer som
Riksantikvarieämbetet tog fram under 2014 och som beskrivs i bilaga 4b och 4a i
handboken.
Länsstyrelsen sände under 2018 förslag på revidering av riksintressen för
kulturmiljövården i Gotlands län till Riksantikvarieämbetet som 2019-01-08
fattade beslut om revidering av 21 områden samt om att avstå
riksintresseanspråket för Häftings.
1

Riksantikvarieämbetet (2014). Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken :
Handbok [Elektronisk resurs]. Stockholm: Riksantikvarieämbetet,
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7811

Länsstyrelsen i Gotlands län

REMISS

Dnr 436-2349-2015
3

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som fattar slutgiltigt beslut om nya eller
förändrade riksintressen för kulturmiljövården, medan Boverket har ett
samordnande uppdrag för samtliga riksintressen i Sverige.

Hur svar kan lämnas
Svar lämnas senast 31 maj 2019.
Svaret lämnas via e-post till:
gotland@lansstyrelsen.se
Märk yttrandet med diarienummer 436-2349-2015.

Bilagor
•
•
•

Bilaga 1 – Sammanställning av riksintressen för kulturmiljövården i
Gotlands län och aktuell status för översynen.
Bilaga 2 - Översiktskarta – nuvarande avgränsning för riksintresse för
kulturmiljövården i Gotlands län.
Bilaga 3 – Förslag till nya riksintressen för kulturmiljövården i Gotlands
län.

Bilaga 1 – Sammanställning av riksintressen för
kulturmiljövården i Gotlands län och aktuell status för
översynen
Översyn av riksintresse för kulturmiljövården i Gotlands län
ID-nummer

Namn

Remissomgång

I1

Fårös västra kust

2

Kommentar

I2

Ava

1

I3

Gasmora

2

I4

Verkegards-Dämba

1

Reviderat - beslut 190108

I5

Lansa-Marpes

1

Reviderat - beslut 190108

I6

Bläse

1

Reviderat - beslut 190108

I7

Fleringebygden

2

I8

Hau

1

Reviderat - beslut 190108

I9

Barläst

1

Reviderat - beslut 190108

I10

S:t Olofsholm

1

Reviderat - beslut 190108

I11

Kyllaj-Lörge

1

Reviderat - beslut 190108

I12

Lajkarhajd-Pavalds

1

Reviderat - beslut 190108

I13

Fallet

1

Reviderat - beslut 190108

I14

Hall

1

Reviderat - beslut 190108

I15

Bro Stainkalm

1

Reviderat - beslut 190108

I16

Sigsarve-Suderbys

1

Reviderat - beslut 190108

I17

Hejnum

1

Reviderat - beslut 190108

I18

Bro

1

Reviderat - beslut 190108

I19

Muramaris-Brucebo

I20

Visby

I21

Roma kloster

2

I22

Sojvide-Gervide

1

Reviderat - beslut 190108

I23

Paviken-Västergarn

1

Reviderat - beslut 190108

I24

Vivesholm

1

Reviderat - beslut 190108

I25

Vallhagarområdet

1

I26

Karlsöarna med Ekstakusten

3

I27

Petes

2

I28

Hablingbo och Silte

2

I29

Kräklingbo och Hammarsudden

2

I30

Östergarn

2

I31

Ardre

2

I32

Alskog

2

I33

Fjäle i Ala och Visnar ängar i Alskog

2

I34

Digerrojr i Garda

1

I35

Lausbackar

2

I36

Närkusten

1

I37

Bandlunde

2

Reviderat - beslut 190108

Reviderat - beslut 190108
Reviderat - beslut 190108

I38

Uggarde-Vinarve

2

I39

Änggårde

2

I40

Grötlingbo

2

I41

Öja

2

I42

Hamra

2

I43

Västlands-området

2

I44

Gervalds

2

I45

Norrbynområdet

2

I46

Fridarve-Rofinds-Bonsarve

2

I47

Nore och Austreområdet

2

I48

Sundre

2

I49

Gotska Sandön

2

I50

Lickershamn

1

I51

Tjelvars grav mm

3

I52

Anga

3

I53

Buttle

3

I54

Lojsta

3

I55

Fardhem-Linde

3

I56

Havor

3

I57

Eskelhem-Tofta

3

I58

Fide

3

I59

Gotlands medeltida kyrkomiljöer

3

I60

Gotländska fiskelägen

3

I61

Torsburgen

2

I62

Gammelgarn

3

Reviderat - beslut 190108

Bilaga 3 – Förslag till nya riksintressen för kulturmiljövården i
Gotlands län

Foton
© Länsstyrelsen i Gotlands län (samtliga foton)

Kartor
© Lantmäteriet – Topografiska webbkartan (WMS-tjänst) (samtliga moderna kartor)
© Länsstyrelsen i Gotlands län – Riksintresse kulturmiljövård (samtliga moderna kartor)
© Gotlands museum – Skattläggningskarta 1700 (digitaliserad version av
Skattläggningskartan)
Utsnitt från Skattläggningskartan från ca år 1700 förekommer i materialet. Kartan
kommer från Lantmäteriets historiska kartarkiv.

Fårös västra kust [I 1] (Fårö sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken landskapstyp och tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas och landskapets egenskaper samt dess
rumsliga sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Endast små förändringar föreslås i nordost utifrån det historiska brukandet och dagens
överblickbarhet. Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en precisering av kärnvärdena i
riksintresset.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

A. Välbevarat odlingslandskap med rötter i förhistorisk
Kustnära, varierat och öppet odlingslandskap.
tid, som bär tydlig prägel av 1700-talets markanvändning. Gårdsmiljöer med intilliggande åkrar samt omgivande
(Fornlämningsmiljö, Förindustriell produktionsmiljö).
utmarker bildar ett läsbart landskap där kopplingen
B. Fiskelägen i gotländsk tradition.
mellan gården, dess inägomark och utmark är mycket
tydlig. Ett flertal välbevarade fiskelägen visar på fiskets
betydelse som näringsfång. Landskapet återspeglar den
mångsidiga markanvändningen på Gotland från
järnåldern till 1700-talet innan de stora
jordbruksreformerna omformade landskapet.
Fornlämningsmiljö

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

A. Fornlämningar med bl.a. husgrunder och fossil
åkermark från äldre järnålder vid Langhammars och
Lauter. Vikingatida och medeltida hamn vid Gamla hamn
med gravar och kapellgrund. Välbevarade gårdsmiljöer
med byggnader från 1700- och tidigt 1800-tal vid
Bondans, Langhammars (till del medeltida), Lauter och
Mölnor. Inhägnade åkrar, omgivna av betad skogsmark
och odikade myrar. Kalkugnar och väderkvarnar i sten.
Ladugårdar och lambgiftar med agtak.
B. Fiskelägen i gotländsk tradition för husbehovfiske med
välbevarade bodar från 1700-1900-tal.

Fornlämningar med bl.a. husgrunder och fossil åkermark
från äldre järnålder vid Langhammars och Lauter.
Vikingatida och medeltida hamn vid Gamla hamn med
gravar och kapellgrund. Gårdsmiljöer med byggnader
från 1700- och tidigt 1800-tal vid Bondans,
Langhammars (till del medeltida), Lauter och Mölnor,
ekonomibyggnader och lambgiftar med agtak. Kalkugnar
och väderkvarnar i sten. Fiskebodar, vissa äldre bodar
med kallmurade stenväggar, gavelingång och flacka
faltak.
Det betade landskapet med öppna vyer och åkrar
inhängnade med stenmurar. Det rumsliga sambandet
mellan gårdarna, dess inägomark och utmarkerna
bestående av av myrar, betad alvarmark och skog.

Kunskapsunderlaget
Värdetext 1987
Ingen annan del av länet har likt Fårö så väl bibehållit ett ålderdomligt kulturlandskap. Förändringarna
genom århundradena är ytterst små. De få och små åkrarna är desamma idag som på 1600-talet, de glesa tallskogarna
och karga alvarmarkerna betas alltjämt i stor utsträckning. De omfattande hägnadssystemen av vindlande stenmurar
ramar mjukt in det ofta öppna landskapet. Kustens vidsträckta raukfält och klapperstensstränder ger i sin
storslagenhet intryck av urtid. Spår av mänsklig verksamhet under skilda tidsepoker påträffar man här och var i
landskapet. Vid Lauters stainkalm finns lämningar efter järnåldersbebyggelse, liksom vid Dyänge söder om
Langhammars som övergavs först på 1600-talet. Vid Gamble Hamn ligger ett vikingatida gravfält på stranden,
grunderna efter S:t Olofs kapell finns strax innanför och i skogskanten är resterna efter den på 1300-talet
igengrundade hamnen. Den sparsamma bebyggelsen, med ytterst få sentida tillskott, stammar från 1700 och 1800talen och har förändrats i ovanligt ringa utsträckning sedan dess. Den stora manbyggnaden på Lauters från 1783 är
intakt bevarad, liksom hela gårdsanläggningen på Bondans. Bebyggelsen på Langhammars har delar från medeltiden
och vid Mölnor kan man se vackra 1800-talshus. Ingen annan landsända lämpar sig bättre än Fårö för studier av ett
ålderdomligt kulturlandskap, vilket även i ett internationellt perspektiv måste anses som unikt.

Naturmiljö och landskapsbild
Området präglas av glesa och delvis betade tallskogar, alvarmarker och våtmarker och längs kusterna omfattande
raukområden. Landskapet är till stora delar opåverkat av senare tids odling, bebyggelsen är ringa och ålderdomlig.
Stränderna är klapperstensstränder. Trots en pågående igenväxning av landskapet bjuder det ännu på många vidöppna
landskapsvyer, särskilt inom de västra, norra och södra delarna av miljön.

Historisk landskapskaraktärisering
I områdets sydvästra del ligger Gamble Hamn
och S:t Olofs kyrka, omedelbart innanför
naturreservatet med samma namn. På
klapperstensvallen utanför finns ett gravfält
med vikingatida gravar. Strax sydost om
gravfältet finns en kapellgrund omgiven av en
cirkelrund mur (S:t Olofs kyrka). Innanför
muren finns flera kistgravar från tidig
medeltid. Öster om kapellet är en källa och
norr därom en igensvallad lagunhamn från
sannolikt vikingatid och medeltid.
Området Lauters stajnkalm, beläget nordost
om gården Lauter, rymmer alla de faser i
kulturlandskapets utveckling som kan spåras
på Fårö. Vid Lauters stajnkalm finns
lämningarna av en gårdsmiljö från förhistorisk
tid, sannolikt äldre järnåldern, som består av
husgrunder, gravfält och fossila odlingsspår.
Troligen utgör området den ursprungliga
platsen för gården Lauter.

Det så kallade Blesellska huset vid Lauter.

Fårö har behållit fler äldre drag i sin bebyggelse än Gotland i övrigt. Det är många faktorer som samverkar härtill. Fårö
är som ett Gotland i miniatyr och man kan här få en uppfattning om hur landskapet såg ut innan de stora
myrutdikningarna genomfördes. Fårö har kvar småskaligheten med små åkrar och spridd bebyggelse omgivna av
beteshagar och skog, ofta med något träsk eller en bit av Östersjön inom synfältet. Genom sin relativa karghet har Fårö
inte gått att odla upp på samma sätt som Gotland. Detta har bl a inneburit att man inte haft så stora ekonomiska resurser
till omfattande förändringar i byggnadsbeståndet. Nyare tiders influenser har också nått Fårö senare än Gotland.
Av 1600-talets bebyggelse finns inga kända rester, varken på Fårö eller på Gotland. På Fårö finns några äldre
byggnader som kan indikera om hur dessa byggnader såg ut. Dessa består i stort sett bara av ett tak, väggarna är mycket
låga. Ingången låg i regel på gaveln. Två bodar på Helgumannens fiskeläge har detta karaktäristiska utseende.

Bebyggelsen före 1700-talet bestod sannolikt till allra största del av träbyggnader. Om bulhus eller knuttimrade hus har
dominerat, är inte känt. Fårö, liksom norra Gotland har skogar med övervägande barrträd, varför knuttimring varit
mycket vanlig i dessa bygder. Knuttimringen är en barrbyggarteknik och bulhusen har sitt ursprung i lövskogen.
Idag finns det få äldre bostadshus i trä kvar på Fårö. Det hänger samman med att man här gick över till sten som
byggnadsmaterial tidigare än på de flesta andra ställen på Gotland. Huvudorsaken var sannolikt brist på skogsråvara,
vilket Linné påpekade vid sitt besök på Fårö 1741. Han lägger märke till att det finns något stenhus på nästan varje
gård, att de är vitkalkade, har tegeltak och att de är relativt nya. Merparten av bostadshusen på den tiden förefaller dock
vara av trä med faltak, medan uthusen hade agtak.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Lanskapet och bebyggelsen inom stora delar av Fårö är ännu opåverkade och dagens bebyggelsebild speglar väl
situationen under äldre tid, där de ensamliggande gårdarna, framför allt på västra och norra Fårö, ger en belysande bild
av människans anknytning till landskapet.
Knappt två km sydväst om Lauters stajnkalm ligger idag själva Lauters gård. Från 1600-talet fram till 1800-talets början
växer bebyggelsen till kraftigt och år 1828 består gården av sex parter. Förändringarna av produktionsmarken över tiden
har dock varit små. Den idag centrala delen av Lauter består av fyra större gårdsparter samt några mindre ställen. Tre
parter har stenbyggnader från mestadels 1800-talets första hälft och mitt. Den märkligaste byggnaden på Lauter är det
s k Blesellska huset. Det är ett av Fårös bäst bevarade hus, som uppfördes 1783 av en kalkpatron Blesell och har
knappast förändrats sedan dess. Med sina 11 x 21 meter är huset ett av Fårös största. Huset påminner med sin volym
och flerdelade plan om en prästgård och visar på ett pedagogiskt vis hur kalkpatronen ville befästa sin position i
samhället genom att bygga stort och med ståndsmässiga ideal.
Lauters fiskeläge (även kallat Jauvika) består av ett 20-tal bodar från 1700-, 1800- och 1900-talen. Här finns flera
ålderdomliga bodar med kallmurade stenväggar, gavelingång och flacka faltak. Flera av bodarna har dock
moderniserats med mindre varsamma metoder under 1900-talet. Lauterhorns fiskehamn från 1940-talet är ett exempel
på det småskaliga husbehovsfiskets utveckling i fiskelägena mot ett mer kommersiellt fiske. Där tillkom en mindre
hamn med gemensamma anläggningar för tillvaratagande av fångst etc genom att offentliga medel satsades i utbyggnad
av den lokala infrastrukturen.
Langhammars karaktäriseras av ett väl sammanhållet och i det närmaste helt ostört stycke 1600-tals kulturlandskap.
Förändringarna från 1600-tal fram till 1800-tal består i en viss utvidgning av åkermarken ut över de steniga partierna,
ute på Langhammarshammaren samt ett upptagande av vissa mindre områden till ängsmark ner mot stranden. Gårdens
huvudsakliga ängsmark både under 1600-tal och 1800-tal återfinns vid Dyänge. Idag har 1800-talets perifera åkerlyckor
till största delen lagts igen och fått återgå till betesmark. Vid Dyänget finns troligen ursprunget för gården
Langhammars. Här finns ett antal husruiner, som genom arkeologiska undersökningar visat sig vara från tidig medeltid
upp till 1500-tal.
Langhammars består idag av två parter. Dessa låg tidigare mycket tätt, norra partens manbyggnad låg ca 5 m från södra
partens norra salsvägg. Vid senaste sekelskiftet revs detta hus och det nuvarande byggdes. Den södra partens
mangårdsbyggnad är äldst, med troligen medeltida delar i väggen. Man har hittat en välvd port i muren och en sten i
skorstenskomplexet med runor som berättar om uppmurandet av denna. Stenen finns nu vid Fårö kyrka. I salen finns
väggmålningar. Till både norra och södra parten finns bevarade ekonomibyggnader med bland annat ladugårdar från
1700-talet med tröskvandring. Sydost om gården ligger den gemensamma väderkvarnen, en traditionell holländare i
sten med vridbar hätta.
Åkermarkens långa hävd har gjort att typiska terasser och vallar har utbildats vid åkerbegränsningarna. Området, som är
ostört av senare bebyggelse, är ett mycket belysande exempel på expansionen av åkermarken under 1800-talet och
återgången under sen tid till den bärkraftigaste marken, vanligtvis lika med 1600-talets åkermark.
Bondans består också av två gårdsparter, varav den norra är äldst och utgör stamhemmanet. Här står en 1700-tals
parstuga med senare bakbygge, 1800-tals ladugård, magasin, bastu, en välvd torvtäckt källare och diverse småhus. Den
södra gårdsparten tillkom 1783 och ligger i ett mycket kargt landskap. Byggnaderna är ålderdomligt placerade utan
indelning i mangård och fägård, öns enda av det slaget. Bostadshuset är även här en parstuga med bakbygge. Vidare
finns en agtäckt ladugård, lada med tröskhus, bodlänga och magasin med gåshus samt källare och linbastu. Den södra
parten är skyddad som byggnadsminne (Fårö Bondans 1:13).

Bondans ena part som idag är byggnadsminne.

Kalbjärga är en gård med mycket utmark och lite inägomark under 1600– och 1800-tal. Bortsett från utökning av den
odlade arealen under 1800-talets första hälft, är åkermarkens utbredning idag praktiskt taget identisk med situationen
under 1600-talet. Åkermarkens långvariga hävd har medfört väl utvecklade åkerbegränsningar och området är mycket
intressant ur odlingshistorisk synvinkel. Kalbjärga består idag av två parter liggande långt från varandra. Bebyggelsen
härrör från 1800-talet. Manbyggnaderna är ovanliga med sina brutna tak och stora husdjup.
Längst i norr, vid en kustpinad klapperstensstrand ligger det ålderdomliga och välvårdade fiskeläget Helgumannen med
ett tjugotal bodar av framför allt trä (Fårö Lauter 1:67). Talrika stolphål i omgivningen till fiskeläget pekar på att här har
funnits fiskeläge under lång tid.

Helgumannens fiskeläge, beläget direkt vid den kala klapperstensstranden på nordsidan av Lauterområdet.

Längst i sydväst ligger Mölnor gård, vackert beläget vid Kyrkviken. I grannlaget har flera ekonomibyggnader med
agtak länge utgjort Gotlands agtakstätaste plats. Nu har flera av agtaken ersatts med modernare material, men
byggnadernas karakteristiska branta takresning finns kvar. Den östligaste gårdsparten har en intakt bevarad parstuga
från 1826 med bakbygge.

Historiska skikt
Området karaktäriseras av två huvudsakliga skikt, där båda är väl representerade i landskapet idag och upplevelsebara.
Det förhistoriska skiktet ger bilden av ett till delar ianspråktaget landskap, där framför allt området vid Lauters
stajnkalm väl illustrerar historien och kopplingen till den historiska gården Lauter. Det andra skiktet rör vad man kan
kalla den historiska gården, med Bondans, Langhammars och Lauter, belägna på samma ställen sedan troligen medeltid
och med en bebyggelsebild och en landskapssituation idag, som väl illustrerar 1800-talets landskap.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresse
• Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i sedan tidigare obebyggda områden.
• Eventuell ny bebyggelse ska behandlas restriktivt och i förekommande fall väl anpassas till miljön vad gäller volym,
skala och placering.
• Eventuell ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras till det befintliga vägnätet och i form av komplettering till
befintlig bebyggelse.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Ett fortsatt eller utökat bete är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör
stor hänsyn tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av gränsdragning
Avgränsningen av riksintresset justeras utifrån överblickbarhet och historisk landskapskaraktär i nordost runt Kalbjärga.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Fårös västra kust [I 1]
Socken: Fårö
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Gasmora [I 3] (Fårö sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Området kompletteras
med tidigare utelämnade uttryck. Förslaget har uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken landskapstyp och tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang. Uttrycken har även kompletterats avseende områdets relation till
kust och hav.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en utökning åt sydväst samt en mindre utökning i
nordost för att komplettera kärnvärdena i riksintresset, dvs inkludera tidigare utelämnade
gårdsmiljöer och odlingslandskap. Därutöver kompletteras området med Alnäsaudden för att
inkludera binäringar i områdets utmarker samt betona gårdarnas historiska anknytning till havet och
kusten.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Öppet odlingslandskap präglat av 1700- och 1800-talens
markanvändning. (Förindustriell produktionsmiljö).

Öppet odlingslandskap präglat av 1700- och 1800-talens
markanvändning, med välbevarade gårds- och
bebyggelsemiljöer med tydlig koppling till omgivande
produktionsmarker och kustanknutna binäringar såsom
fiske och kalkbränning.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Gårdsmiljöer med betade strand- och alvarmarker
inramade av välbevarade hägnader i sten och trä samt
gårdsmiljöer från 1700- och tidigt 1800-tal vid Gasmora
och Nystugu. Väderkvarnar och lambgiftar och linbastur.

Gårdsmiljöer med betade strand- och alvarmarker
inramade av hägnader i sten och trä vid Gasmora och
Nystugu. Väderkvarnar, lambgiftar och linbastur. Stora
Gasmora och Nystugu hyser bebyggelse från 1700- och
1800-talen av högt kulturhistoriskt värde, där den höga
tvåvånings manbyggnaden på Gasmora och bebyggelsen
med bland annat agladugård på Nystugu bör framhållas.
Gårdsbebyggelse vid Stora Hoburga och Båta med
väderkvarnar och torkbastur. Fiskeläget Ulsbod innanför
Västerriv och kalkugn på Alnäsaudden. På Vingardsalvret
finns en knuttimrad lambgift som ger ett förhistoriskt
intryck.
Området är ett levande kulturlandskap där den odlade
jorden brukas och alvarmarker och strandvallar i naturliga
terrasser betas. Genom öppenheten vid gårdarna, ger
landskapet storslagna vyer med vindlande stenmurar,
ålderdomlig bebyggelse och vid horisont över havet.
Lokaliseringen av bebyggelsen, intill den gamla vägen
och med åkermarker som mjukt sänker sig från
gårdsbebyggelsen ner mot havet, illustrerar en gårds
rumsliga uppdelning betingad av topografi och
naturförhållanden. Gårdarnas bruk av den omgivande
utmarken med kvarnar, fiskeläge och kalkugn visar dessa
anläggningars betydelse för försörjningen.

Värdetext 1987
Området är ett levande kulturlandskap där den odlade jorden brukas och alvarmarker och stränder
betas. Genom sin öppenhet ger landskapet storslagna vyer med vindlande stenmurar, ålderdomlig
bebyggelse och vid horisont över havet. Särskilt St. Gasmora och Nystugu hyser bebyggelse
från 1700- och 1800-talen av högt kulturhistoriskt värde, där den höga tvåvånings manbyggnaden
på Gasmora och agladugården på Nystugu bör framhållas. På Vingardsalvret finns en
knuttimrad lambgift som ger ett förhistoriskt intryck. Hela området är lättillgängligt och ger rika
möjligheter till studier av natur och kultur.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild
Området består av ett öppet jordbruks- och alvarlandskap med vidsträckta utsikter. Marken sluttar mot söder och öster
från Nystugu till Stora Gasmora. Från Stora Gasmora till f.d. Fårö östra skola är marken flack och något böljande. Vissa
bitar är av alvarkaraktär. Gasmorahammarn täcks av ett omfattande strandvallssystem. Stranden är av
klapperstensvallar. Vid Nystugu finns låga klintar med block och mindre raukbildningar söder om gården. I områdets
sydvästra del finns tallhedskog, annars är skogsvegetation sparsamt förekommande. Vingardsalvret längst i sydväst är
öppet och betat.

Historisk landskapskaraktärisering
Området ligger på östra Fårös södra del. Det består av ett öppet jordbrukslandskap med sedan århundraden betade
öppna alvarmarker och klapperstensstränder. Bebyggelsen ligger på de höjder som finns.
Större delen av all odlingsbar jord brukas och alvarmark och stränder betas. Området hyser ett av Fårös mest
omfattande hägnadssystem, till största delen bestående av stentunar och till mindre del av bandtunar. I det öppna
landskapet är de ett karaktäristiskt inslag.
Förekomsten av fornlämningar tyder på att bygden varit bebodd sedan bronsåldern. På Gasmorahammarn finns
järnåldersgravar och ett bronsåldersröse liksom några stensättningar längs vägarna. I nordväst ligger rester av
järnåldersbebyggelse med spridda husgrunder och fossila åkrar. Vid Brudvät i väster finns en runristning i hällen och en
kalkstensbrygga ut i väten.
Inom området finns många kalkugnsruiner och sojden (tjärdalar). Hela området ger med sina vindlande stenmurar,
ålderdomliga byggnader och storslagna natur rika möjligheter till studier av ett levande kulturlandskap.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Dagens landskap har ännu stora likheter med förhållandena under 1800-talet. Det är alltjämt en levande jordbruksbygd,
där åkerområden varvas med beteshagar och strandängar. Välbyggda stenmurar ringar in ägorna. St Gasmora är sedan
ett antal år konferens- och boendeanläggning och landskapet runt området är öppet välhävdat och lättillgängligt.

Stora Gasmora gård, belägen i en lummig och grön trädgård, med öppna vyer ut mot havet.

Inom riksintressemiljön finns ett flertal gårdar med kulturhistoriskt värde. Utmärkande är Stora Gasmora som består av

två sammanslagna, äldre parter av gården. Den ena
mangårdsbyggnaden är ett av Fårös mest kända hus. Det
är en stor byggnad i två våningar från 1700-talet med
brant tegeltak och flerdelad plan. Den andra
mangårdsbyggnaden är en parstuga från 1800-talets
första hälft med brutet tegeltak. Till gården hör ett
magasin i bulteknik, en stor linbastu med faltak och två
stora väderkvarnar, jämte moderniserade
ekonomibyggnader.
Nystugu består av en mangårdsbyggnad från 1800-talet
med tillhörande brygghus. Ladugården i sten kan vara
från 1700-talet, med tillbyggt tröskhus från 1800-talet.
Taken är agtäckta. Hela byggnaden ger ett
mycket ålderdomligt intryck, vilket förstärks av det
natursköna läget med havet i bakgrunden. Till
ladugården hör en 1700-tals bodlänga med faltak.
Bakom ladugården finns en liten kalkugn, vars väggar
delvis utgörs av själva klinten. Tvärs över vägen finns en
1700-tals smedja med faltak.

Mangårdsbyggnaden till Stora Gasmora utgörs av en
magnifik tvåvåningsbyggnad från 1700-talet.

Vid Nystugu, Båta och Stora Hoburga finns gårdsbebyggelse med väderkvarnar och ruiner av torkbastur. På kusten ett
stycke från gårdsbebyggelsen finns fiskeläget Ulsbod och en över Alnäsavikens vatten framträdande kalkugn på
stranden till Alnäsaudden.
Längs stranden finns flera värdefulla strandbodar, dels vid Djaupur, dels nedanför Gasmora och Nystugu samt vid
Ulsbod på Alnäsaudden. Inom området finns många kalkugnsruiner och sojden (tjärdalar). Hela området ger med sina
vindlande stenmurar, ålderdomliga byggnader och storslagna natur rika möjligheter till studier av ett levande
kulturlandskap.

Historiska skikt
Agrarlandskap med betoning på 1800-tal

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas i de bebyggelsefria områdena.
• Eventuell ny bebyggelse kan längs den gamla vägslingan norr om St Gasmora tillåtas som komplettering till befintlig
bebyggelse.
• Eventuell ny bebyggelse ska anpassas så att den fysiska tillgängligheten till landskapet och strandmarkerna inte
påverkas negativt.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor hänsyn
tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Den agtäckta ladugården till
gården Stora Gasmora
kompletterar den kulturhistoriskt
värdefulla gårdsmiljön på ett
intressant och belysande sätt.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Området vid Gasmora och längs kusten sydväst mot Fårö kyrka utgörs av ett öppet landskap mot havet. Längs vägarna
genom området har en tämligen tät bebyggelse av varierat slag vuxit fram. Riksintresset föreslås utvidgas över
gårdsbebyggelsen Nystugu, Båta och Stora Hoburga, inklusive det bebyggelsefria kustområdet med Alnäsaudden.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Gasmora [I 3]
Socken: Fårö
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Fleringebygden [I 7] (Fleringe sn)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör den tidsperiod det rör sig om. Ändring av uttrycken är mer
utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och beståndsdelarnas
sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en tydligare knytning till kärnvärdena i
riksintresset. Det innebär att delar av utmarken, det vill säga skogsmarken, utgår. Den del av
utmarken som består av skogsbete med lång tradition visar dock det nära sambandet mellan
gårdsbebyggelse, odlingsmark samt såväl intensivt som mer extensivt brukad betesmark och
utmark. Utmarkens betydelse för befolkningens försörjning blir därigenom tydlig.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Centralbygd kring den medeltida kyrkan, med bebyggelse
som särskilt väl speglar den gotländska bondekulturen
under 1700- och 1800-talen (Sockencentrum, Gårdsmiljö,
Kognitiv miljö).

Sammanhållen centralbygd och dalgångsbygd med
odlingslandskap, medeltida kyrka och gårdsbebyggelse
från 1700- och 1800-talen. Miljön återspeglar särskilt väl
en dalgångsbygds utveckling från tidig medeltid till 1800tal med landskapets tydliga rumsliga struktur och ett
traditionellt nyttjande av inägor och utmark.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Ett väl sammanhållet odlingslandskap präglat av 1800talets brukningsskick med välbevarad bebyggelse i sten
från 1700- och tidigt 1800-talet, omgivet av betade
utmarker. Den sägenomspunna spelmansgården Grodde,
till vilken en stor del av 1800-talets gotländska
allmogemusik är knuten.

Gravfält och enstaka gravar i hela området tillsammans
med förhistoriska husgrunder, hägnadsrester och
slipskårestenar. Medeltida kyrka. Välbevarad
gårdsbebyggelse i sten från 1700- och tidigt 1800-tal.
Groddagården från tidigt 1700-tal som fungerat som
gästgiveri och senare som centrum för spelmanslivet på
norra Gotland.
Det öppna odlingslandskapet i mitten av den svaga
dalgången, avdelad med ett dike tvärs genom området i
dalgångens centrala del. Kyrkans centrala placering
dominerar upplevelsen av landskapsrummet på långt
avstånd.
Gårdarnas och fornlämningarnas placering längs
dalgångens sidor. Åker- och ängsmarker mot dalgångens
mitt och bebyggelsen på gränsen mellan inägor (åker och
äng) och utmark. Ålderdomliga vägar på kanten mellan
odlingslandskap och utmark. Utmark väster om
dalgångens odlingslandskap som traditionellt brukas
genom skogsbete.

Kunskapsunderlag
Värdetext 1987
Området har stora natur- och kulturhistoriska värden genom en välbevarad småskalig odlingsbygd med omgivande
delvis betad hedmarksskog och ovanligt intakt bibehållen genuin gårdsbebyggelse i sten från 1700- och 1800-talen,
med Groddagården som mest kända representant. Hela området är lättillgängligt och ger rika möjligheter till studier
av gotländsk bebyggelse och natur.

Naturmiljö och landskapsbild
Området utgörs av Fleringe sockens centrala odlingsbygd, med en utsträckning mot söder som inkluderar Mölner
gård. Landskapet är öppet och överblickbart. En svag dalgång går genom området från sydväst mot nordost. Här
återfinns huvuddelen av den odlade marken. Betydande områden betas, främst i områdets norra, östra, södra och
sydvästra delar utanför åkermarken. Vid Hässle och Nors samt öster om Utoje finns täta, delvis betade lövskogsmarker.
Väster om Utoje betas en ekbevuxen hage. Mot områdets yttre delar i öster, söder, väster och nordväst utbreder sig
omväxlande stora hällmarks- och hedmarksskogar med tall. Vid Burgbackar finns ett märkligt område med
strandvallar av klappersten och vid Mölner omfattande myrområden.

Historisk landskapskaraktärisering
Fleringebygden, dvs landskap och bebyggelse i den centrala delen av Fleringe socken, med kyrkan och flera gårdar,
utgör ett mycket välavgränsat och sammanhållet stycke kulturlandskap med rötter i förhistorisk tid. Över hela området,
utom nere i dalen, finns mindre gravfält, enstaka gravar, husgrunder, slipskårestenar, stensträngar m m som tyder på
kontinuerlig bosättning från åtminstone järnålder. Från historisk tid finns sojden (tjärdalar), brunnar, huggna stenar,
kalkugnar, rester av dammar m m från såg- och kvarnverksamhet.
Fleringe socken består vid upprättandet av Revisionsboken 1653 av 12 gårdar, om man räknar in tomten Haga (”hafwer
tillförende och fordom warit bebygdh”). Av dessa ligger således två gårdar utanför den centrala bygden. Samtliga
gårdar är vid den här tiden skattegårdar och alla betecknas som 1 hemman skatte. Deras marckeleijtal varierar mellan 4
och 7 marckeleij, där Skymnings är den största gården med 10 marckeleij. Det är med andra ord tämligen normalstora
gårdar. Det anmärkningsvärda är att de alla är skattegårdar, vilket kan sättas i relation till Sudret där 30 % av gårdarna
vid den här tiden låg öde, eller just tagits upp av öde (gården har varit öde en viss tid och kronan/staten sätter in en
bonde som får några års skattefrihet för att bruka gården igen). Ungefär hälften av gårdarna har två brukare vid den här
tiden, övriga en brukare. Ser man närmare på centralbygden kan man urskilja ett antal gårdsgrupper. Längst i norr bildar
de tre gårdarna Hässle, Nors och Smiss en tydlig sammanhållen gårdsgrupp, med ägor som går i varandra. Söderut
bildar fyra gårdar nästa gårdsgrupp, bestående av Skymnings, Lickedarve, Medebys och Grodde gårdar. Ytterligare
längre mot söder längs dalgången ligger Utoje, tämligen isolerad från övrig bebyggelse och på östra sidan av dalgången.
Längst i söder, intill en större å, finns Mölner gård, som uppenbarligen fått sitt nuvarande namn efter förekommande
kvarnar på platsen.

Det öppna landskapet sett från norr, med kyrkan i fonden.

Fleringebygden under slutet av 1600-talet. Bebyggelse och produktionsmark är koncentrerad till en nordsydgående dalgång,
omgiven av hällmarker i öster och väster. Gårdarna ligger längs kanten av dalgången och bildar ett antal mindre
grupperingar. Blå linje markerar dagens avgränsning av riksintresset, röd linje föreslagen justering utifrån landskapet
1700.

Den förhistoriska situationen är inte helt tydlig i
området, då här enbart finns ett fåtal gravfält och
järnåldershus på tre ställen. De senare finns strax
norr om Mölner, strax sydväst om kyrkan och på
andra sidan av dalgången sett från Grodde. Det enda
större gravfältet finns mellan gårdarna Grodde och
Medebys. I utmarken finns dock ett flertal
ensamliggande stensättningar och rösen, vilket klart
visar på att bygden har ett förhistoriskt ursprung.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Församlingshemmet i Fleringe, före detta skolan.

Det öppna landskapet längs dalgången, med kyrkan
i centrum, dominerar upplevelsen av
landskapsrummet. Jordbruksmarken är lågt
liggande, med ett dike tvärs genom området i
dalgångens centrala del. Flera av gårdarna längs
dalgången kan ses från de vägar som löper genom

bygden.

Mitt i bygden ligger kyrkan från 1200-talets första hälft. Hela Fleringebygden har ovanligt väl bevarad
gårdsbebyggelse i sten från 1700- och 1800-talen med få moderna tillskott. Strax norr om kyrkan ligger Grodde,
eller Groddagården, byggnadsminne och känd hembygdsgård. Grodde består av en mycket välbevarad 2-vånings
enkelstuga från 1700-talets första hälft.
Längs vägen norrut från Grodde finns flera betydelsefulla gårdsmiljöer. Nämnas kan Lickedarve med en parstuga jämte
två flyglar från 1700-talet och ladugård från 1800-talet. Skymnings med två stora manbyggnader från 1800-talets mitt
och Hässle med gårdsbebyggelse från 1800-talets första hälft. I sydost ligger Utoje på klinten, en gård med
manbyggnad från 1800-talets början och flygel och ladugård från dess senare del.
I söder har vi Utoje, delad i två
parter med märklig bebyggelse med
många små hus. Södra parten är mer
storbygd och har bl a en ladugård av
karaktäristiskt nordgutniskt utseende
med speciell lokal färgsättning med
falurött och ultramarin. Här finns också
en märklig bodlänga med oregelbundet
takfall.
Bygden hyser också ett flertal
intressanta småställen, som t ex
Västboms båtmanstorp söder om
kyrkan och ett torp öster om dalen
med två små hus ihopbyggda
långsides. Vid Skymnings finns en
linbastu som tillhör Bungemuseet.
Hela området är överblickbart och
lättillgängligt för studier av natur och
genuin gotländsk bebyggelse med stor
variationsrikedom.

Fleringe Utoje 2:2 ”Groddagården” är skyddad som byggnadsminne.

Historiska skikt
Förhistoria - Längs kanterna av dalgången finns ett
antal fornlämningar i form av gravar, husgrunder,
hägnader etc, som väl illustrerar bygdens kontinuerliga
bosättning. På ömse sidor om dalgången ligger
bebyggelsen utmed de genomgående äldre
vägsträckningarna. Bebyggelsen är sannolikt utflyttad
från längre in i dalen belägna förhistoriska
bosättningar, under början av medeltiden. Vid skiftena
på 1800-talet fick en del av parternas bebyggelse flytta
ut.
Historisk kulturlandskapsmiljö - Gårdarnas placering
längs dalgångens sidor, med åker- och ängsmarker ner
mot dalgångens mitt, illustrerar på ett utmärkt sätt
landskapets rumsliga struktur under äldre tid, med
bebyggelsen på gränsen mellan inägor (åker och äng)
och utmark. Hällmarkstallskog med kontinuitet av
skogsbete.

Kyrkan i Fleringe, bygdens centrala plats. Intill denna ligger
församlingshemmet, före detta skolan.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och i förekommande fall väl anpassas till miljön vad gäller volym,
skala och placering.
• I områdets centrala delar som utgörs av dalens öppna landskapsrum och de anslutande brynen bör ingen ny
bebyggelse tillåtas.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fortsatt brukande av jordbruks- och skogsmarken samt är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Avgränsningen följer delvis gränsen mellan inägor och utmark så som den kommer till uttryck i kartmaterialet från
slutet av 1600-talet. Skogsbetad mark väster om dalen illustrerar hur delar av utmarken nyttjas med historisk
kontinuitet, jämte åkerbruk och bete på öppnare marker (inägor). Det landskap som präglade bygden vid slutet av 1600talet överensstämmer i hög grad med det idag nyttjade landskapet och det visuellt tillgängliga landskapet.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Fleringebygden [I 7]
Socken: Fleringe
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken
7. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.
8. Carlsson, D. 1979. Det gotländska kulturlandskapet under järnåldern
9. Östergren, M. 1989. Mellan stengrund och stenhus
10. Länsstyrelsen i Gotlands län, 1986, Byggnadsminnesförklaring av Utoje 2:2 (Groddagården) i Fleringe socken,
Gotlands kommun, dnr. 11.392.-130-86.

Petes [I 27] (Hablingbo sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är att tydliggöra områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har uppkommit genom
en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivning
Ändring av uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets
och beståndsdelarnas sammanhang.
Förändringarna bedöms inte innebära att några kulturhistoriska uttryck exkluderas.
Fysisk avgränsning
För en bättre anpassning till den historiskt framväxta gården med dess tillhörande odlingslandskap
utvidgas riksintresset en del, framför allt mot öster och söder.

Petes [I 27] (Hablingbo sn)
Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

För Gotland ovanligt strandnära gårdsmiljöer med
bebyggelse från 1700- till 1900-tal. (Kustmiljö,
Kvarnmiljö).

Kustnära välbevarat odlingslandskap med tydlig uppdelning
mellan inägor och utmark. Välbevarad gårdsbebyggelse som
speglar en gårdsmiljö från 1700- till 1900-tal. (Kustmiljö,
Kvarnmiljö).

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

För trakten traditionell bebyggelse vid Petes och
Lilla Hallvards. Väderkvarn och strandbodar.

Bostadshus i form av tvåvånings parstugor vid de två
gårdsparterna Petes, samt Lilla Hallvards, samt kompletterande
bulbostadshus, flygel och stor bulladugård vid Petes. Smedja
med snickarbod, stolpkvarn och två strandbodar.
Det öppna landskapet och siktlinjer mot gårdsbebyggelsen
centrala placering mitt in inägorna, med samtidig närhet till
utmarken i öster och havet i väster.

Värdetext 1987:
Petesgrannlaget består av fem gårdsparter naturskönt beläget i ett öppet landskap intill havet med vid utsikt åt alla
vädersträck, Få gårdar på Gotland är belägna så nära stranden och där markerna fortfarande brukas. Bebyggelsen
härstammar från 1700-, 1800- och 1900-talen, och är goda representanter för de olika tidernas byggnadsskick. Mest
känd är museigården Petes med sin tvåvånings parstuga, bulbostadshus, flygel och stora bulladugård. Även
grannparten Petes, samt Lilla Hallvards mittemot har stora tvåvånings parstugor i för bygden typisk utformning. Även
de två parterna i söder har välbevarade byggnader som visar det tidiga 1900-talets byggnadskonst. En smedja med
snickarbod, en stolpkvarn och två strandbodar fullständigar bilden av bebyggelsemiljö från självhushållets tid till
våra dagar.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild
Ett relativt öppet kustområde med flacka grusstränder och betade enbeväxta strandängar. Innanför kusten på en nivå av
5-10 meter ligger bebyggelsen på svagt kuperad mark, beväxt med enstaka lövträd. Bortom odlingsbygden omkring
gårdarna vidtar fårbetade marker med tallskog.
Bebyggelsen och det omgivande åker- och beteslandskapet bildar ett rumsligt väl sammanhållet landskap, med historisk
förankring.

Historisk landskapskaraktärisering
Spåren från forntiden är få beroende på områdets ringa höjd över havet. Från sen järnålder finns några stensättningar
väster om Lilla Hallvards och en slipskåresten med fem sliprännor i anslutning till ett vattendrag som rinner i områdets
sydligaste del.
Kustnära gårdar som Petes och Lilla Hallvards är som regel anlagda under medeltid, som ett resultat av en expansiv
period i det gotländska samhället. Namnet Lilla Hallvards antyder att det vid något tillfälle troligen har funnits ett Stora
Hallvards. Några spår av denna gård finns inte, men det är mycket sannolikt att den har legat i samma område som
Petes och Lilla Hallvards.
UItöver Petes och Hallvards har det uppenbarligen också funnits en gård till i grannlaget, som legat strax norr om Petes.

Gårdarna Petes och Lilla Hallvards ca 1700. Namnet Lilla Hallvards antyder att det ursprungligen funnits ett Stora Hallvards och
möjligen har de två Hallvardsgårdarna legat intill varandra i anslutning till det södra åkergärdet. Blå linje markerar tidigare
avgränsning av riksintresset, röd streckad linje föreslagen byggd på det historiska landskapet.

Petes och Hallvards vid storskiftet över Petes 1818. Petes var vid den här tiden delad på tre hemman, där bebyggelsen låg tätt
tillsammans på norra sidan av gårdsvägen. Hallvards bestod enbart av en part, något storskifte kom därför aldrig att genomföras
gå gården.

Den omnämns i Husarbetsboken 1574/77, då en ”Olluff Haruns” fanns på gården. I ödegårdslistan från ca 1585
omnämns ”Haunse gaardt" om 4 mkl, skattlagd under Rikvide i Silte och Petes i Hablingbo.
När vi möter gårdarna i Jordeboken 1653 är Petes en skattegård och upptagen som ett helt hemman om 9 marckeleij och
”hafuer åcker till 12 tunneland, ängh till 8 manss slätt, aagh i Åhlemyyr, een haga till 2 hästar, tarfwelig askoug, en lotth
i Steenbroo åå och Grönewijcken”. Gården brukas av en Larss Olofsson, som har ärvt gården.
Lilla Hallvards är kronohemman och betecknad som ett halvt hemman om 6 marckeleij och med åker till 9 tunnland.
När Jordeboken upprättas har gården varit ”ödhe öfwer 20 åhr”. Vid upprättandet av skattläggningskartan ca 50 år
senare är gården ännu ett kronohemman. Beskrivningen till kartan uppger ingen ägare till gården, vilket antyder att den
vid karteringstillfället inte brukades av någon. Man kan också notera att gården nu har tappat beteckningen Lilla och nu
enbart benämns Hallvards.
Gården Petes utgörs vid upprättandet av kartan av två hemman, varav det ena betecknas som skattehemman och det
andra som kronohemman. Det förra hemmanet ”brukas nu för tiden af Ola Larsen hwilcken han haf: ärfft äffter Sin Sal.
fader Lars Olson”. Kronohemmanet brukas ”af Lars Klason hwilcken han haf: ärfft med sin hustru Mätta Lars Doter”.
De historiska källorna visar på de problem som dessa smågårdar längs kusterna hade att klara försörjning och skatt. De
låg ofta öde under 1600-talet och troligen även före dess. Först under slutet av 1700-talet kan man märka en förbättring
på gårdsnivå på Gotland.

Vid storskiftet 1818 över Petes
bestod gården av tre parter, där
bebyggelsen låg tätt tillsammans.
Hallvards var ännu troligen enbart ett
hemman i och med att gården inte
kom att storskiftas.
Laga skiftet, genomfört 1893, kom
att medföra att den mellersta parten
på Petes försvann från den gamla
gårdstomten och kvar blev två parter,
vilka ännu idag finns på platsen.

Dagens landskap och
bebyggelsestruktur
Landskapet är i hög grad intakt sedan
laga skiftets genomförande. Det är
öppet, visuellt mycket tillgängligt och
delar av markerna betas.

Vid laga skiftet 1893, bestod ännu Petes av tre parter. Den mellersta parten upphörde
dock på platsen, då kartläggningen innebar att en skiftesväg lades ut över den
mellersta tomten. Skiftesvägen kom dock tydligen aldrig att genomföras, men den
mellersta tomten försvann. En jämförelse mellan de byggnader som är redovisade i
laga skifteskartan med dagens karta visar att flera av byggnaderna är ändrade eller
rivna och nya uppförda.

Dagens bebyggelse härstammar från
1700-, 1800- och 1900-talen och är stilfulla representanter från respektive tids byggnadsideal. Petesgårdarna ligger i ett
öppet kustområde med flacka stränder och strandängar. Innanför den steniga kusten ligger bebyggelsen samlad på
svagt kuperad mark bevuxen med enstaka lövträd. Bortom åkermarken vid gårdarna vidtar betad mark av får och
tallskog.

Museigården Petes med tvåvånings parstuga med flygel

Lilla Hallvards med boningshus, två flyglar och ett flertal uthusbyggnader. Mangårdsbyggnaden och flyglarna fanns i samband
med storskiftet 1818.

Mest känd är museigården Petes. Den består av en tvåvånings parstuga under tegeltak, uppförd i tre etapper under
1700- och 1800-talen. Flygeln från 1800-talets slut är sammanbyggd med mangårdsbyggnadens västra hörn. Detta är en
relativt ovanlig företeelse på Gotland, där flyglarna normalt är fristående. I flygelns förlängning står en mindre
bodlänga. På motsatta sidan finns en 1700-tals bulparstuga med tegeltak, hitflyttad från Hägdarve i Silte. Huset är
relativt stort med höga väggar, vilket är typiskt för Sudrets bulbyggartradition. Bulladugården med foderloft i resvirke
och spåntak är från senaste sekelskiftet, hitflyttad från Levide i Etelhem och ersättande en likartad ladugård på
platsen. Tröskhuset är ursprungligt och härstammar från 1800-talets mitt.
Grannparten Petes har en något större tvåvånings parstuga än museigårdens, men är samtida. De stora murytorna är
karaktäristiskt för bygden, liksom gavelfältens fönsterutformning och luckor. Ett köks- och brygghusbakbygge från
sekelskiftet ersätter flygeln. Den stora ladugården från 1900-talets början har för tiden och bygden typisk utformning
med sträng symmetri, fähusvåning i sten med tegelvälvda fönster och foderloft i trä med spröjsade fönster med foder.
Ladugårdens spåntak har ersatts av ett plåttak.
Mittemot Petesgårdarna ligger Lilla Hallvards som består av en tvåvånings parstuga från1700-talet och där
övervåningen byggts på under 1800-talet. Huset har dubbla flyglar från 1800-talet och senaste sekelskiftet.Trots
tidsskillnaderna i uppförandet, är hela byggnadskomplexet harmoniskt utformat och utgör ett av de bästa exemplen
på Hablingbos byggnadstradition. I väster står en smedja och snickarbod.Till grannlaget hör en stolpkvarn. Vid
stranden står t v å bodar varav en i bulteknik med kraftigt utskjutande tak.
I söder ligger en utskiftad part av Hallvards som har ett bostadshus i herrgårdsstil från 1920 och ladugård från samma
år i tidstypisk utformning

Två strandbodar vid kusten, tillhörande grannlaget, kompletterar bilden av en historisk strandgård, där fisket vid sidan av
jordbruket, spelat en viktig roll.

Historiska skikt
Förhistorisk tid: gravar, sliprännor
Historisk tid, odlingslandskap och bebyggelse, fiskeläge, kvarn

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse ska behandlas restriktivt och i förekommande fall väl anpassas till miljön vad gäller volym,
skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör
stor hänsyn tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
För en bättre anpassning till den historiskt framväxta gården med dess tillhörande odlingslandskap utvidgas riksintresset
en del, framför allt mot öster och söder.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Petes [I 27]
Socken: Hablingbo
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken
7. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.

Roma kloster [I 21] (Roma socken)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn. Riksintresset koncentreras till miljön kring
klosteranläggningen och senare kungsgården i Roma samt sockenkyrkan.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen kompletterar beskrivningen och de tidsperioder det rör sig om. Ändring
av uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang.

Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en tydligare knytning till kärnvärdena i
riksintresset.
Riksintresset Roma kungsgård i sin nuvarande form inkluderar även delar av Halla socken, belägna
på östra sidan av Roma myr. Den ursprungliga avgränsningen har baserats på antagandet att Halla,
särskilt då Hallegårda intill Halla kyrka, skulle ha ett samband med klostret. Det finns i dagsläget
inget som pekar i den riktningen. Inte heller finns det anledning att inbegripa Hallegårda med
omgivningar, då området inte innehåller några av de uttryck som utgör riksintresset Roma kloster.
Förslaget till avgränsning koncentreras till klostrets och kungsgårdens historia och omfattar då det
väl upplevelsebara, öppna odlingslandskapet runt kungsgården samt västerut till Roma medeltida
kyrka. Ett mindre område vid Halla kyrka föreslås övergå till riksintresset Gotlands kyrkor [I 59].

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Centralbygd och klostermiljö av mycket stor betydelse
som gotländskt maktcentrum från
förhistorisk tid till 1700-1800-talen. Plats för alltingets
årliga möten samt för det år 1164 grundade
cistercienserklostret, senare plats för kungsgård och
residens för öns landshövdingar. (Fornlämningsmiljö).

Centralbygd och klostermiljö av mycket stor betydelse
som gotländskt rätts- och maktcentrum från järnåldern till
1700–1800-talen. Plats för det gutniska alltingets årliga
möten samt för det år 1164 grundade cistercienserklostret.
Efter reformationen plats för kungsgård och residens för
öns landshövdingar. Efter det att anläggningen hade
förlorat sin användning som residens ny användning inom
Kronan, bland annat som militärförläggning och
krigsflygfält under andra världskriget samt förråd
därefter. Fornlämningsmiljö, herrgårdsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Rika gravfynd från Högbro-Broa-gravfältet och
fornborgen vid Hallegårde vittnar om platsens
strategiska betydelse redan under järnålder. Roma och
Halla medeltida sockenkyrkor, klosterruin
och bevarade fiskdammar. Residens för landshövdingen,
uppbyggt av material från klostret, med
manbyggnad och flyglar, trädgård och ståtliga alléer från
tidigt 1700-tal.

Roma medeltida sockenkyrka, ruiner av
cistercienserklosteranläggning och -kyrka samt delvis
bevarade fiskdammar. Kungsgård och residens för
landshövdingen, uppbyggt av material från klostret, med
manbyggnad, dubbla flyglar och stora
ekonomibyggnader. Trädgårdsanläggning och ett system
av alléer från tidigt 1700-tal. Storskaligt odlingslandskap
hörande till godset/arrendegården.
Klostrets, senare kungsgårdens avskilda och samtidigt på
avstånd framträdande belägenhet i det storskaliga
odlingslandskapet. Systemet av skuggande alléer,
sammanstrålande mot kungsgården, med huvudallén som
axel mellan sockenkyrka och huvudentrén på
kungsgårdens Corps-de-logi (manbyggnad).
Luckan i huvudaxelns trädrader som visar krigsflygfältet
under andra världskriget. Arrendegårdens tjänstebostäder
i anslutning huvudallén.

Kunskapsunderlag
Värdetext 1987:
Trots sitt ruinerade tillstånd ger klosterkyrkan en god bild av cistercienserordens rena byggnadsstil.
Klosteranläggningen med sina ännu välbevarade fiskdammar är unik i landet. Det på 1700-talet byggda corps-delogiet med flyglar och anläggandet av långa alléer ger en god inblick i tidens högreståndsmiljö.

Naturmiljö och landskapsbild
Kungsgårdsområdet ligger i ett tämligen flackt landskap, som sluttar svagt ner mot sydöst, där Roma myr tidigare fanns.
Jordlagren är förhållandevis tjocka och utgör väl dränerade och bra jordar för åkerbruk. De södra delarna av
Kungsgårdens marker har av allt att döma varit tämligen låglänta när klostret anläggs på platsen 1161. Området är helt i
avsaknad av hällmarker. På östra sidan av Roma myr höjer sig landskapet upp mot Halla kyrka.

Historisk landskapskaraktärisering
Kungsgården och dess föregångare i form av klostret utgör ur historisk synvinkel en synnerligen betydelsefull plats i
den gotländska historien. Av allt att döma var det här gotlänningarna under vikingatid, kanske ännu tidigare, hade sitt
årliga ting för hela ön och tinget i Roma kom att spela en betydelsefull roll ända in i 1500-talet. Klostrets anläggande på
just denna plats har med stor sannolikhet att göra med god tillgång till vatten. Strax öster om Klostret finns Roma myr,
som under äldre tid var ett stort vattenområde. Bra jordar för odling har säkerligen också spelat in i val av plats.
Placeringen skall också med stor säkerhet knytas till att platsen hyst det gotländska alltinget.
Början till en verksamhet på platsen kan följas ner i vikingatid, framför allt genom de omfattande
metalldetektorundersökningar som genomförts i området under senare år som gett ett mycket stort material till
förståelsen av platsens betydelse, inte minst i form av viktlod. Klostret kan närmast ses som en logisk fortsättning på
den verksamhet som uppenbarligen har funnits i området under vikingatid.
Med klostrets indragande till staten
på 1500-talet och områdets
övergång till Kungsgård, läggs
grunden för ett residens på platsen,
där bland annat landshövdingen
Grönhagen på 1700-talet
residerade.
Kungsgårdsområdet utgör den östra
delen av Roma socken. När vi
möter landskapet i den äldsta
kartan är stora delar av området
upptaget till åker, även om vissa
ängen i utkanten ännu finns kvar.
Raka vägar kantade med träd leder
ner till kungsgården. Av klostret
Roma Kungsgård med huvudbyggnad, flyglar och ekonomibyggnader.
finns enbart ruinen av kyrkan kvar,
övriga lämningar är borta, till en del uppenbarligen nyttjade till bygget av residenset. Rester av andra klosterbyggnader
har dock konstaterats som ingående delar i de omgivande ekonomibyggnaderna från 1700-talet.
Det landskap vi möter idag, har i hög grad bevarat bilden av 1700-talets landskap, med den skillnaden att alla åkertegar,
tidigare omgivna av diken, lagts samman till stora sammanhängande åkerytor. Alléerna finns till stor del kvar, bortsett
en lucka i allén som leder till kungsgården från Roma kyrka. Där togs träden ned i samband med att man använde
åkrarna som krigsflygfält under andra världskriget.
Kungsgården användes under andra världskriget som förläggning och såväl huvudbyggnad som flyglar och
ekonomibyggnader kvarstod som mobiliseringsförråd ända in på 1980-talet. Jordbruksmarken och flera
ekonomibyggnader är nu utarrenderade och i aktiv drift.

Roma kungsgård år 1700. Kungsgårdens marker är markerade med tunn streckad brun linje.

Landskapet runt klostret och kungsgården är öppet, visuellt mycket tillgängligt, med välbevarade alléer som leder ner till
byggnaderna.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Dagens landskap karaktäriseras av stora öppna åkerfält, där Kungsgården med sina anläggningar ligger centralt i
området. Ner till Kungsgården leder framför allt två, tämligen välbevarade alléer, dels en från Romavägen i väster, dels
allén utmed den ursprungliga huvudvägen från Roma kyrka i norr. Ytterligare alléer leder till Romaklosters samhälle
samt ut till åkermarken.
I söder gränsar området direkt till Romaklosters samhälle (i dagligt tal Roma, som dock till största delen tillhör Björke
socken). Samhället påverkar till en del yttre delarna av Kungsgårdens marker och därmed riksintresset.
Romakloster är centralt placerat mitt på Gotland. Samhället har fått sitt namn av klostret, som grundades 1164 av
cistercienserklostret Nydala i Småland. Den medeltida klosterruinen är omgiven av ekonomibyggnader av senare
datum. Klostret blev med tiden mycket rikt. Det ägde flera gårdar på Gotland och Öland liksom stora besittningar i
Estland.
Genom reformationen drogs klostret in till kronan. Därefter fungerade det som kungsgård och residens för
landshövdingen. På 1730-talet lät den dåvarande landshövdingen uppföra den nuvarande mangårdsbyggnaden med
flyglar intill klostret. Material till bygget togs från klostret och klosterkyrkan förvandlades till fähus. Detta är
anledningen till att det idag endast återstår delar av klosterkyrkan. Nordost om ruinen finns två fiskdammar, som tillhört
klosteranläggningen. Ytterligare dammar har konstaterats men är idag igenlagda. Efter 1832 utarrenderades Roma
kungsgård till enskilda personer. Jordbruket är fortsatt utarrenderat, medan byggnaderna har använts, främst till förråd,
av försvaret in på 1980-talet. Gården är statligt byggnadsminne och används som besöksmål med utställnings- och
hantverkslokaler samt sommarteater i klosterruinen. Utmed allén från Roma kyrka ligger ett antal tjänstebostäder från
mitten av 1900-talet tillhöriga arrendegården, såväl som en före detta banvaktarstuga utmed den tidigare
järnvägssträckningen. I södra kanten av riksintresseområdet går den återuppförda museijärnvägen mellan DalhemHalla-Romakloster.
Inom området finns Roma medeltida kyrka, vars äldsta delar härstammar från 1100-talets slut. Det nuvarande koret och
långhuset tillkom senare under en och samma byggnadsperiod. Kyrkans interiör präglas idag av den restaurering som
utfördes 1902 i nygotisk anda. På kyrkogården står Svenskbybornas klockstapel från 1939 med de ursprunliga
kyrkklockorna hemförda från Ukraina. Intill kyrkan ligger Svenskbygården från 1970-talet, Svenskbybornas
samlingspunkt på Gotland. Efter utvandringen från Ukraina 1929 koncentrerades många Svenskbybor till mellersta
Gorland, varför Roma blev en naturlig samlingspunkt.

Historiska skikt
Vikingatid: Platsens betydelsefulla historia har en uppenbar början under vikingatid, även om det med stor sannolikhet
även finns boplatser från äldre järnåldern i området. Det gäller framför allt ett område norr om kungsgården, som hyser
mycket omfattande lämningar av en förmodad handelsplats, verkstadsområde och möjligen tingsplats från vikingatid.

Medeltid: Tyngdpunkten i området ligger dock i den medeltida situationen med klostrets anläggande och utveckling
under ca 400 år. Till klostret skall också räknas in de dammar som ligger nordöst om kyrkan.
Historisk tid: Med klostrets upphörande och Kronans, det vill säga statens, övertagande av området börjar en ny fas i
områdets historia. Därmed blev platsen under en period residens för landshövdingen och senare arrendegård parallellt
med användning för försvarsändamål. I våra dagar är Kungsgården tillgänglig som en för Gotlands historia väsentlig
besöksplats.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse inom området omkring Kungsgården bör behandlas mycket restriktivt och i förekommande
fall väl anpassas till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas i det öppna landskapet.
• Alléerna som leder ner till Kungsgården är av väsentlig betydelse för riksintressets värden och bör bibehållas,
underhållas och vid behov restaureras.

Uttolkning av gränsdragning
Riksintresset Roma kungsgård i sin nuvarande form inkluderar även delar av Halla socken, belägna på andra sidan av
Roma myr. Kopplingen har gjorts utgående från tanken att Halla, särskilt då Hallegårda beläget intill kyrkan, skulle ha
ett samband med klostret. Det finns i dagsläget inget som pekar i den riktningen, inte heller finns det anledning att
inbegripa Hallegårda med omgivningar, då området inte knyter sig till kärnvärdena inom riksintresset Roma Kungsgård.
I förslaget till avgränsning ligger att denna koncentreras till Kungsgårdens historia och inbegriper då hela det öppna
landskapet runt kungsgården samt området kring Roma medeltida kyrka. Området vid Halla föreslås bli ett separat
område och knytas till riksintresset Gotlands kyrkor (I 59).

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Roma kloster [I 21]
Socken: Roma och Halla
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken.
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.
8. Andréen, A. 2011. Medeltidens Gotland
9. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.
10. Carlsson, D. 1979. Det gotländska kulturlandskapet under järnåldern.
11. Östergren, M. 1989. Mellan stengrund och stenhus.
12. Gotländskt Arkiv 2015-2016

Hablingbo och Silte [I 28] (Hablingbo och Silte sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är att tydliggöra områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har uppkommit genom
en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivning
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang.
Förändringarna bedöms inte innebära att några kulturhistoriska uttryck exkluderas.
Fysisk avgränsning
Avgränsningen innebär en koncentration kring kärnvärdena i området i form av bebyggelse, kyrkor
och odlingsmarker kopplade till den gamla vägen.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Genuina gårdsmiljöer i anslutning till äldre
vägmiljö.(Sockencentrum).

Odlingslandskap med gårdsmiljöer, kyrkomiljöer och
medeltida slingrande vägmiljö vilken är opåverkad av
senare århundradens vägomläggningar. Sammantaget
speglar området väl det agrara landskapets utveckling på
södra Gotland från 1700- till 1900-talet.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Gårdsbebyggelse i sten från 1700- och 1800-tal.
Slingrande äldre vägsträckning, delvis på Littorinavallen.
Milstolpar. Medeltida kyrkor i Silte och Hablingbo

Gårdsbebyggelse i sten från 1700- och 1800-tal. Äldre
vägsträckning i ursprungligt läge. Milstolpar. Medeltida
kyrkor i Silte och Hablingbo.
Gårdsbebyggelsens nära placering intill den norrsödergående vägen. Vägens slingriga sträckning, delvis
ovanpå Littorinavallen.

Sammanfattande värdetext 1987:
Den gamla vägslingan mellan södra Hablingbo och Silte, som går genom ett bördigt, småskaligt jordbrukslandskap
med lövmarker, kantas av välbevarad gårdsbebyggelse i sten från främst 1800-talet. De flesta manbyggnaderna är
uppförda i 2 våningar och illustrerar på ett utmärkt sätt sinnebilden av den stora gotlandsgården. Inga moderna
tillskott stör miljöerna.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild
Öppet odlingslandskap, med bebyggelsen längs vägen. Vägen slingrar sig fram genom det öppna jordbrukslandskapet
och utgör tillsammans med bebyggelsen en naturlig del av odlingsbygden. Vid gårdarna finns lövvegetation. Området
ligger på ca 10 meter över havet.
Vägen, bebyggelsen, det öppna odlingslandskapet och kyrkorna i anslutning till vägen, bildar ett rumsligt mycket
illustrativt exempel på historiska samband.

Historisk landskapskaraktärisering
Området har en djupdimension i landskapsutnyttjandet som går långt ner i förhistorisk tid. Den omfattande
uppodlingsgraden har dock gjort att de förhistoriska lämningarna, om man undantar lösfynd, är tämligen få i området.
Ett antal malstenar har påträffats vid odlingsarbete och finns intill nuvarande gårdsbebyggelsen. Förekomsten av
enstaka stensättningar och förekomsten av två husgrunder från den äldre järnåldern i södra delen av området, visar på
att här har funnits flera gårdar från järnåldern. En intressant vikingatida runsten i Hablingbo kyrka belyser en
gotlännings deltagande i krigståg. Den omtalar att någon har ”varit i viking i västerled”, tolkat som att någon har varit
med på plundringståg i England.
Hablingbo kyrka är en av öns största kyrkor. Det romanska tornet är äldst. Det har tillhört en äldre kyrka, uppförd på
1100-talet eller 1200-talets första hälft. Därefter har kyrkan byggts om vid mitten av 1300-talet med ett gotiskt kor och
långhus.
På platsen för Silte kyrka låg under 1100-talet en stavkyrka, vilken påträffades vid omläggning av långhusets golv. I
den nuvarande kyrkan är det raka koret från 1200-talets mitt äldst. Kort därefter byggdes långhuset. Tornet tillkom i
slutet av samma århundrade. Det historiska landskapet vad gäller bebyggelsen är i hög grad knutet till den väg som
slingrar sig fram i landskapet mellan Hablingbo och Silte kyrkor. Vägen har förhistoriskt ursprung. Den finns med på
kartan från 1700 och har exakt samma sträckning idag som då.
Längs vägen finns ett stort antal gårdar som speglar bebyggelseutvecklingen under de senaste 300 åren, med betoning
på 1800-tal och 1900-tal.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Landskapet är ett i hög grad uppodlat landskap, starkt präglat av jordbruk. Följer man vägen från södra Hablingbo till
n orra Silte, passeras en rad gårdar med bostadshus i sten med tegeltak i två våningar. Dessa hus är något av
sinnebilden för gotländsk bebyggelse och finns här i ovanligt många välbevarade upplagor. Deras tillkomsttid ligger
vid 1800- talets första hälft och mitt, med enstaka undervåningar, eller delar därav, från 1700-talets slut.
Ekonomibyggnaderna tillhör oftast 1900-talets början med några äldre inslag. Inga moderna bostadshus har tillkommit.
I söder ligger Bertels med två parter, båda har tvåvånings parstugor uppförda i omgångar. Parten närmast vägen har
såväl bak- som frambygge, innehållande en mängd funktioner, bl a kök, brygghus och drängkammare. By hyser en
stor envånings manbyggnad med flerdelad plan och källare från sekelskiftet. Ladugården är från samma tid, utom en
del som är byggd i bulkonstruktion från 1800-talet. Södra parten vid Kyrkeby har en tvåvånings enkelstuga med
bakbygge där övervåningen är tillkommen 1850. Norra parten har en parstuga från 1800-talets mitt med bakbygge från
1900-talets början. Intill står en vacker snickarbodsflygel. Till grannlaget hör en stolpkvarn.
Vid vägen åt nordost från kyrkan finns flera byggnader av kulturhistoriskt intresse. Vid Kyrkeby ligger ett litet
snickarglädjehus från sekelskiftet med en äldre, liten bulladugård. Vid Bosarve finns en stor manbyggnad med
oregelbunden planlösning som består av flera sammanbyggda hus. Den stora glasverandan är ovanlig. Byggnaderna är
tillkomna vid 1800-talets senare del och fram till sekelskiftet, liksom ladugården och bodlängan som båda har
oregelbundna takfall. Även nordöstra gårdsparten har en oregelbundet formad manbyggnad, uppförd i etapper på
1800-talet till sekelskiftet. Ladugården är från ca 1930 ochb y g g d i en för bygden typisk stil med bottenvåning i sten
med tegelbågar och foderloft i trä. På andra sidan vägen står en parstuga i sten med tegeltak och stort bakbygge i trä
från sekelskiftet.

Landskapet 1700 över delar av Hablingbo och Silte socknar.
Bebyggelsen följer den gamla nordsydgående vägen mellan
Hablingbo och Silte. Blå linje markerar den äldre avgränsningen
av riksintresset, den röda streckade linjen gränsen bygd på det
historiska landskapet.

Vid By finns en bulparstuga från 1800-talet med köksbakbygge och ytterligare tillbyggd i flera etapper. Intill vägen
ligger en inpanelad bulparstuga från 1800- talet med köks-, brygghus- och källarbakbygge. Den gulrosa
färgsättningen med rödvita fönstersnickerier är typisk för tiden kring sekelskiftet, då troligen också
snickarglädjeverandan tillkom. Ladugården är från seklets början,övriga uthus i resvirke något äldre. En bit ut på
åkern står en stolpkvarn.
Hablingbo prästgård från 1780-talet med sexdelad plan i två våningar är en av Gotlands största. Mot skolan i väster
står brygghus och en stor bodlänga från 1700- och 1800-talen, delvis med flistak. Mitt över vägen står ladan med
brutet tak från 1830-talet och i vinkel till detta fähuset från 1875, båda i sten. Fastigheten är skyddad som
byggnadsminne och bedöms utgöra en av Gotlands viktigaste kyrkomiljöer.
Mickels har två parter, där den södra har en osedvanligt stor manbyggnad med bakbygge med flerdelad plan från
sekelskiftet. Norra parten har en tvåvånings parstuga med bakbygge, där nedervåningen kan vara från 1799. Intill står
en 1800-tals smedja och snickarbod. Ladugården är av traditionell utformning från 1900-talets början.
Den nordöstra parten vid Mälstäde har en tvåvånings parstuga med bakbygge, där nedervåningen troligen är från
1790. Till gården hör en äldre bullada och en ladugård från sekelskiftet. Gården Simes, som ligger norr om Mälstäde,
hyser en tvåvånings enkelstuga med ursprunglig färgsättning. Bakbygget visar tydligt funktionerna kök, brygghus
och källare.
Gårdarna vid Smissarve består av två parter. Den södra parten har en ovanligt lång tvåvånings enkelstuga med fristående flygel och en ladugård från sekelskiftet. Den norra parten består av en mycket harmoniskt byggd tvåvånings
enkelstuga med dubbla flyglar och traditionell fönsterutformning och färgsättning.

Hablingbo prästgård är en av Gotlands största. Har en sexdelad plan i två våningar och byggd på 1780-talet.

Mälstäde gård i form av en tvåvånings parstuga md bakbygge, troligen initial bygd på 1790-talet.

En säregen manbyggnad finns vid Hallvide nära Stora Hallvards. Ena delen består av en för socknen traditionell
enkelstuga i två våningar. Andra delen är ett 1700-tals i ett och ett halvt plan under ett tak av sandsten. På parstugans
gavel finns en dörr som leder ut mot den lägre byggnadens tak. Denna antager att byggnaden inte är färdigbyggd och att
tanken varit att förse även lågdelen med en andra våning. Till gården hör en stor brygghusflygel med drängkammare i
parstugeform och en stor snickarbod samt en smedja av gråsten. Ladugården är från 1900-talet. Fastigheten är skyddad
som byggnadsminne.

Historiska skikt
Historiskt kulturlandskap, med betoning på 1800- och 1900-talets jordbruk, med gårdar och två kyrkor längs
ålderdomlig väg.

Stenstugu gård, med parstuga från troligen 1700-talet.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse ska behandlas restriktivt och i förekommande fall väl anpassas till miljön vad gäller volym,
skala och placering.
• Eventuell ny bebyggelse bör lokaliseras till det befintliga vägnätet.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor
hänsyn tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Avgränsningen innebär en koncentration kring kärnvärdena i området i form av bebyggelse, kyrkor och odlingsmarker
kopplade till den gamla vägen.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Hablingbo och Silte [I 28]
Socken: Hablingbo och Silte
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken och plats.
7. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.

Nytt föreslaget namn: Kräklingbo och Hammarsudden [I 29]
(Kräklingbo sn)
Nuvarande namn: Kräklingbo [I29] (Kräklingbo sn)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.
Ursprungligt riksintresse omfattar stora delar av Kräklingbo socken, inklusive omfattande
skogsmarker och delar av Gammelgarn socken. Förslaget innebär en uppdelning i två mer renodlade
delar, som var för sig representerar skilda gotländska utvecklingsförlopp. De nya delarna föreslås
benämnas Kräklingbo och Hammrsudden [I 29] samt Torsburgen [I 61].

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Namnet på området föreslås att ändras från Kräklingbo till Kräklingbo och Hammarsudden för att
tydliggöra vilket område som avses.
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken tidsperiod och miljö det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas rumsliga sammanhang.

Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en tydligare knytning till kärnvärdena i
riksintresset.
Förslaget innebär en renodling av det centrala området med fornlämningsmiljöer och ett småskaligt,
koncentrerat odlings- och beteslandskap kring den medeltida kyrkan. Flera gårdsmiljöer belägna på
ursprungliga platser sedan medeltid och kopplade till ett rikt och varierat fornlämningsbestånd som
speglar det kontinuerliga nyttjade landskapet. I öster, ut mot havet, övergår den centrala
odlingsbygden i utmarksgårdarna Stora och Lilla Hammars, Träske och Histilles, belägna i ett
ålderdomligt beteslandskap.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Småskaligt och fornlämningsrikt
odlingslandskap med lång
brukningskontinuitet och få
förändringar vid laga skifte. Monumentala
fornlämningar, bla Nordens största fornborg.
Fossilt åker- och beteslandskap vid kusten.
(Fornlämningsmiljö, Gårdsmiljö).

Rumsligt väl sammanhållet, småskaligt och överblickbart
odlingslandskap som speglar en bygds utveckling från äldre
järnåldern till nutid, i hög grad kopplat till naturförhållandena på
platsen. Området vid kyrkan har rötter långt ner i brons- och
stenålder och utgör ett kontinuerligt nyttjat landskap.
Ensamgårdar vid kusten visar en medeltida inre kolonisering med
utflyttning från en äldre kulturbygd under ett expansivt skede med
befolkningsökning och nyodling. Även kopplat till verksamheter
som fiske och handel under sen vikingatid-medeltid.
Fornlämningsmiljö

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Rika bronsåldersmiljöer och fossil åkermark.
Många husgrunder från äldre järnålder med
klart avgränsad inägomark i form av
stensträngssystem i anslutning till vägar och
nuvarande gårdar. Fyra fornborgar, bl.a.
Torsburgen. Medeltida kyrka och andra
medeltida bebyggelselämningar. Äldre,
delvis förhistoriskt vägnät. Relativt välbevarad
bebyggelse från 1700- och 1800-talen som de
tre gårdsparterna vid Hajdby.

Rika bronsåldersmiljöer och fossil åkermark. Fornlämningsmiljöer i
form av många husgrunder, hägnader och gravar från den äldre
järnåldern. Klart avgränsad inägomark i form av stensträngssystem i
anslutning till vägar och nuvarande gårdar. Medeltida kyrka och
medeltida bebyggelselämningar. Äldre, delvis förhistoriskt vägnät.
Ensamgårdar med relativt välbevarad bebyggelse från 1700- och
1800-talen vid bland annat Ekeskogs, Stenstugu, Rågåkra, Vidfälle
och strandgårdar som Histilles.
Utåt Hammarsudden småskaligt betes- och åkerlandskap. Ensligt
belägen bebyggelse i sten- och bulhusteknik från 1700- och 1800talen. Fiskelägen vid kusten. Vikingatida hamnplats vid Stora
Hammars.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Området ger en god bild av en kustbygds utveckling från tidigaste forntid in till våra dagar, där kontinuiteten
tydligt kan utläsas i kulturlandskapets utformning, markanvändningen och bebyggelsens placering invid den ursprungliga, forntida eller medeltida gården. Den nuvarande bebyggelsen från 1700- och 1800-talet är relativt
opåverkad och gammalt kulturlandskap finns ställvis bevarat.
Ett pedagogiskt och lätt tillgängligt område med viktiga historiska odlings- och bebyggelsemönster från olika tider i
en miljö med stora naturvärden.

Naturmiljö och landskapsbild
Omkring Kräklingbo kyrka finns ett öppet odlingslandskap med flera små gårdar i de högre belägna delarna av
landskapet, särskilt längs vägen ut mot Hammars. Brukningsenheterna är små och omgärdade av stenmurar. Karg
betesmark växlar med bördig åker och betad myrbotten.
På udden ut mot havet österut från kyrkan finns ett ålderdomligt kulturlandskap med nu igenlagda åkrar som betas.
Mellan Stora Hammars och Garnsudden är landskapet halvöppet och rikt på lövträd, medan uddens östra strand är
kargare med hedbeteslandskap.
Söder om den öppna bygden kring kyrkan vidtar vidsträckta skogsmarker med gran och tall och inslag av myrmark.

Historisk landskapskaraktärisering
I socknens norra del ligger den centrala bygden, ett öppet odlingslandskap med omväxlande karg betesmark, bördig åker
eller betad myrbotten. Udden vid Skarnvik utmärks av ett ålderdomligt kulturlandskap med nu nedlagda åkrar. Här
finns både lövrika områden liksom kargare hedbeteslandskap. Området illustrerar på ett bra sätt en kustbygds
utveckling från forntid till nutid.
Nordost om kyrkan i den centrala bygden har en gropkeramisk boplats från stenålder hittats. En koncentrerad
bronsåldersmiljö med större rösen ligger öster om vägen mot Rågåkre, vid den forna kusten. Spår från
bronsålder - tidig järnålder finns också vid Ekeskogs, söder om kyrkan, med rösen, stensättningar,
skeppssättning och omfattande odlingsspår i form av stensträngar, vallar och röjningsrösen. Hela området är för
övrigt rikt på lämningar från järnåldern. Särskilt täta bebyggelselämningar finns söder och öster om
Nygårdsmyr, längs med vägen mot Rågåkre och området norr därom. Lämningarna i form av husgrunder s.k.
kämpgravar, hägnader (stensträngssystem),odlingsytor och gravar ligger påfallande ofta vid vägar i anslutning
till de nuvarande gårdarna, vilket visar på den historiska kontinuiteten in i vår tid.
Hammarsudden och området ut mot kusten är påfallande tomma på fornlämningar. Dessa områden
koloniserades sent. Flera av de gårdar som ligger här har troligen medeltida ursprung, såsom Stora och Lilla
Hammars, Träske och Histilles. Vid kusten väster om Stora Hammars låg under vikingatid-medeltid en
hamnplats.
Kräklingbo socken består under äldre tid av 21 gårdar (jordeboken 1653), vilket gör den till en tämligen stor socken
(räknat i antal gårdar). Samtliga gårdarna är skattegårdar 1653 och brukade av självägande bönder, vilket är tämligen
ovanligt för Gotland vid den här tiden. Som en jämförelse kan nämnas att på Storsudret var ca 40% av gårdarna
kronogårdar år 1653 efter att ha varit öde eller upptagna från öde. Gårdarna i Kräklingbo är genomgående betecknande
som hela eller halva hemman och är förhållandevis likstora. Endast Skarne är upptaget som ett kvarts hemman.
I väster finns gårdarna Tings och Foler. De bildar tillsammans ett väl sammanhåller landskap med lång historia.
Omedelbart öster om Tings, på en svag höjd i landskapet, finns en samling av husgrunder från den äldre järnåldern,
vilka bör ses som ursprunget till gårdarna Tings och Foler.
Något österut finns likaledes två gårdar med ett sannolikt gemensamt ursprung - Kärrmans och Ekeskogs. I
ängsmarkerna mellan de två gårdarna finns resterna av två eller tre järnåldersgårdar. Arkeologiska undersökningar har
även visat att vikingatidens bebyggelse återfinns inom området.
Från i höjd med kyrkan och i ett stråk österut längs en höjd i landskapet, återfinns huvuddelen av socknens gårdar med
sina ängsmarker och åkrar norr om respektive söder om vägen. De bildar ett komplext landskap med rötter i förhistorisk
tid.

Allra längst ut i öster, i strandnära lägen, finns fyra gårdar, Stora och Lilla Hammars, Träske och Histilles. Här finns
ringa spår av fornlämningar och dessa gårdar är ett talande belägg för den medeltida expansionen av gårdar.
Fördelningen av åker- och ängsmark inom detta östra område visar även på att här sannolikt funnits ytterligare gårdar,
vilka troligen försvunnit vid mitten av 1300-talet.
Förutom gårdsbebyggelsen intill vägarna finns ingen annan bebyggelse redovisad i kartan från 1700 över Kräklingbo.
Skogsmarkerna och kusterna var helt fri från bebyggelse, så långt det går att bedöma. Vid kusten har det dock med
säkerhet förekommit fiskelägen och enstaka strandbodar, även om dessa inte alltid finns redovisade i kartan.
Den medeltida kyrkan i Kräklingbo består (från öster) av korutsprång, kor och långhus, samt en sakristia i norr. Kyrkan
täcks av branta sadeltak. Kor och korutsprång utgör resterna av en absidkyrka från början av 1200-talet. Nuvarande
långhus uppfördes omkring 1300. Strax sydväst kyrkan, finns rester av grunden till ett medeltida murat torn (kastal),
vilket revs under slutet av 1700-talet.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Kräklingbo utgör en i hög grad levande jordbruksbygd. Förändringarna i landskapet från äldre tid är tämligen
begränsade, förutom tillkomsten av ett antal fritidshus ner mot kusten och ett mindre område med marklägenheter i
närheten av kyrkan. Den nuvarande bebyggelsen består av relativt välbevarade gårdar från 1700-och 1800-talet med få
moderna tillskott. Den för bygden typiska mangårdsbyggnaden är en envånings parstuga med tegeltak och strängt
symmetrisk fönsterplacering.

I den norra delen ligger flera gårdar av kulturhistoriskt intresse. Gårdarna vid Kräklings består av tre parter. Mellersta
parten har en sen 1700-tals parstuga med flygel i typisk sockenstil, stor manbyggnad med hög stenfot från ca 1870-talet
där ett medeltida stenhus ingår i väggarnas nedre delar. Norra parten har en delvis förändrad parstuga i sockenstil.
Bebyggelsen på Tings är från 1800-talets slut och avviker från bebyggelsemönstret genom sina tydliga arkitektoniska
influenser från svensk herrgårdsstil. Ekeskogs är en utmarksgård delad i två parter. Båda mangårdsbyggnaderna är
parstugor i sockenstil, delvis förändrade, med köks- och brygghusbakbyggen. Varje part har en ovanligt smal och
hög flygel. Till varje part hör en 1700-tals linbastu, östra partens är välbevarad.

Stora Hammars monumentala mangårdsbyggnad.

Figur 123. Stora Hammars monumentala mangårdsbyggnad.

Landskapet i östra delen av socknen, ner mot havet, är till delar öppet och betat med vida utblickar i ett ålderdomligt
strandlandskap.

Figur 122. Landskapet i östra delen av socknen, ner mot havet, är till delar öppet och betat med vida utblickar i ett ålderdomligt

I strandlandskap.
östra delen närmast havet ligger utmarksgårdarna Stora och Lilla Hammars, Träske och Histilles. Dessa är
intressanta genom att de är sent etablerade. Stora Hammars är naturskönt belägen nära stranden. Manbyggnaden
från 1860-talet, är stor och hög och var i äldre tid ett landmärke för fiskare. Till gården hör en välbevarad 1700tals bulladugård med spåntak och tillbyggt tröskhus. Lilla Hammars har en delvis förändrad parstuga i sockenstil
med köks och brygghusbakbygge. Även Histilles ligger vackert nära stranden. Mangårdsbyggnaden är en 1700tals parstuga med ett senare köksbakbygge. Detta är Gotlands nordligaste bevarade flistakshus, men takflisen har
ersatts. Djauvik är ett ovanligt naturskönt beläget fiskeläge som tydligt visar utseendet hos en avlägset belägen
fiskeplats, trots att bodarna inte är särskilt gamla.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och i förekommande fall väl anpassas till miljön vad gäller volym,
skala och placering.
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas i det öppna landskapet.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Ett fortsatt eller utökat bete på de öppna och betade områdena längs kusten är väsentligt för att bevara och främja
riksintressets värden.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor
hänsyn tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Ursprungligt riksintresse omfattar stora delar av Kräklingbo socken, inklusive omfattande skogsmarker, fornborgarna
Torsburgen och Herrgårdsklint samt delar av Gammelgarn socken. Föreliggande förslag innebär en uppdelning i två
delar, vilka utgör belysande exempel på skilda gotländska utvecklingsförlopp. Det centrala området utgörs av ett
småskaligt, koncentrerat fornlämnings- och odlingslandskap kring den medeltida kyrkan, med flera gårdsmiljöer
belägna på ursprungliga platser sedan medeltid och kopplade till ett rikt och varierat fornlämningsbestånd som tydligt
speglar det kontinuerliga nyttjade landskapet. I öster, ut mot havet, övergår den centrala odlingsbygden i
utmarksgårdarna Stora och Lilla Hammars, Träske och Histilles, belägna i ett ålderdomligt beteslandskap och med små
inhägnade åkerytor. Gårdarna är uttryck för en medeltida inre kolonisation. Gårdarnas kustnära läge kan också knytas
till äldre hamnverksamhet, så som vid Stora Hammars.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Kräklingbo [I 29]
Socken: Kräklingbo
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Östergarn [I 30] (Östergarns sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivningen ändras. Områdets avgränsning ändras
marginellt. Anledningen till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska
värden. Förslaget har uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget visar en mindre justering av riksintressets avgränsning i den södra delen samt genom att
en mindre del av Östergarnsberget utgår.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

A. Kustnära odlingslandskap med
förhistorisk bruknings- och
bosättningskontinuitet sedan bronsålder.
(Gårdsmiljö).
B. Industrimiljö med stark anknytning till
kalkindustrin samt Gotlands enda
ståndsmässigt bebyggda herrgård.
(Kvarnmiljö).

Kustnära, öppna och överblickbara odlingslandskap med välbevarade
gårdsmiljöer med i många fall förhistorisk bruknings- och
bosättningskontinuitet sedan bronsålder. Fornlämningsmiljöer med
fornborgen på Grogarnsberget och sentida kustvärn visar på områdets
strategiska läge vid havet i öster. Området är präglat av kalkbrytning
med spår av anläggningar för produktion och utskeppning 1700- och
1800-talen, därtill en av Gotlands få herrgårdslika anläggningar,
Katthamra. Välbevarade fiskehamnar och fiskelägen visar på fiskets
betydelse som väsentlig näring för bygden. Bruksmiljö, Herrgårdsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

A. Fornborgen Grogarnshuvud, stora
rösen och husgrunder. Medeltida kyrka.
Gårdar med parstugor i sten och
vinkelbyggda ladugårdar i östgutnisk stil.
Skans och sojden (tjärdalar).

Fornborgen Grogarnshuvud, stora rösen på hällmarkerna och husgrunder
från järnåldern i ängena. Medeltida kyrka. Gårdar med parstugor i sten
och vinkelbyggda ladugårdar i östgutnisk stil. Skans, båtmanstorp och
sojden (tjärdalar) samt kustvärn och försvarsanläggningar från andra
världskriget längs kusten från Grogarnshuvud till Sysne. Fiskehamnar
och väderkvarnar i sten på höjder i öppet odlingslandskap.

B. Högreståndsmiljöer med välbevarad
bebyggelse och arbetarbostäder från 1700och 1800-tal, bl a kalkpatrongårdarna
Borgvik och Katthamra samt
sommargården Annas Nöje. Kalkugnar.
Väderkvarnar i sten.

I Katthammarsvik högreståndsmiljöer med välbevarad bebyggelse och
arbetarbostäder från 1700- och 1800-tal, bl a kalkpatrongårdarna
Borgvik och Katthamra samt länsmansgård. Sommarnöjet Annas Nöje
och bebyggelse med koppling till Katthammarsvik som semesterort.
Stenbrott, kalkugnar och kalkutskeppningshamn i skyddad vik.
Ett varierat landskap, präglat av åker, betesmarker och skog samt
närheten till hav och hamn och där kalkbrytning och -hantering har
avsatt åtskilliga spår. Klintar vid kusten och inne på land, som ger
landskapet en varierad karaktär och skyddade vikar, vid exempelvis
Herrviks hamn och Färseviken på ömse sidor om Grogarnsberget.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Östergarn är efter gotländska förhållanden ovanligt kuperat. Här finns många berg med klintar där vegetationen är
sparsam. Bördiga dalar går genom området med tvära kast mellan åker, lövskogsdungar och hedmark. Kusten är
flikig med många vikar och uddar. Bygden är småskalig och har kvar en ålderdomlig karaktär. Området har varit
bebott sedan bronsåldern. En känd fornborg från järnåldern ligger på Grogarnshuvud. Kyrkan är från 1200-talet.
Dagens bebyggelse är mer skiftande än Gotland i övrigt. Förutom gårdsbebyggelse från 1700- och 1800-talen,
med speciell utformning för bygden, finns i främst Katthammarsvik välbevarad högreståndsbebyggelse från 1600och 1800-talen efter kalkpatronstiden, liksom enkla bulhus efter arbetare. Området ger rika möjligheter till studier
av en avgränsad bygds bebyggelse där en differienterad social struktur avspeglat sig i bebyggelsemönstret, allt
beläget i ett naturskönt och ofta storslaget landskap.

Naturmiljö och landskapsbild
Området karaktäriseras av två större klintsystem, Grogarnsberget och Östergarnsberget med mellanliggande jordbruksoch betesmarker. Vegetationen på klintarna är mager. Nedanför klintarna växer ofta lövträd. Där finns betesmarker,
medan åkermarken ligger mer centralt. Kusten väster om Katthammarsvik är flack och består av strandängar och
hedbeten medan den övriga kusten har steniga strandvallar med mer eller mindre utpräglad klintkant längs med
stranden. Vid Sandviken i söder finns sandstrand.

Historisk landskapskaraktärisering
Området har få forntida lämningar. Det kan ha varit bebott redan vid övergången till bronsåldern. Några lösfynd talar
för detta liksom det stora röset Marterör,25 m i diameter, vid den östra kusten. Från vikingatid härrör lösfynd och
enstaka stenar med slipskåror. Även de medeltida lämningarna är ytterst få. Ett hugget och ornamenterat stenblock,
hittat vid Skags vid Sandviken härrör troligen från medeltiden.
Från yngre järnålder, sannolikt vendeltid, härstammar den fornborg som ligger på Grogarnsbergets spets med vid
utsikt in mot Gotland och mot havet. Den begränsas på tre sidor av klintbranter. I söder finns en vall av kalksten och
jord, kantad av resta kalkstensflisor. Inne på borgområdet finns ännu en vall. Från fornborgen kan man än idag
signalera till fornborgen på Torsburgen över en mil bort. Fornminnesområdet på Grogarnsberget är gränslinjebestämt
sedan 1949-09-20. Under andra världskriget har den gotländska kusten befästs med kustvärnsanläggningar och
skyttevärn. Längs sträckan från Grogarnshuvud söderut till Sysneudd finns ännu ett antal, nu museala
kustförsvarsanläggningar, ursprungligen avsedda att avskräcka och möta det upplevda hotet från öster.
Östergarns kyrka uppfördes vid 1200-talets mitt. Både långhuset och det rakskurna koret i öster är så gott som
kvadratiska. I stället för kyrktorn kröns taket av en takryttare efter skisser av den på Katthamra födde arkitekten och
konstnären Axel Herman Hägg. Kyrkan hör till de hårdast drabbade av de gotländska kyrkorna, bland annat under
nordiska sjuårskriget och de ryska härjningarna i början av 1700-talet. De flesta inventarierna härrör från 1700-talet.
Vid Katthammarsvik, Sysne och Sandviken har kalkugnar och utskeppningshamn för kalk funnits redan under 1600talet. Kalkexporten från Östergarnslandet var då ännu rätt blygsam. Den livligaste kalkbränningstiden var under 1700och 1800-talet med kulmen för Katthammarsviks del på 1850-talet. Under 1920-talet lades kalkindustrin ned. Som
mest hade man då ett trettiotal anställda för brytning, lastning och skötsel av den linbana som fraktade stenen till
hamnen. Linbanan gick ut i vattnet, där ännu stenkistorna finns kvar. I Katthammarsvik finns även kvar en välbyggd
hamnpir från kalkbrytningsperioden.
Östergarn socken (eller som den också heter i vissa dokument, Nygarn socken i motsats till Gammelgarn socken) består
under äldre tid av 22 gårdar (jordeboken 1653), vilket gör den till en tämligen stor socken (räknat i antal gårdar).
Samtliga gårdarna är skattegårdar 1653 och brukades av självägande bönder, utom en - Stora Hammars, som ”Bruckas
aff Thommas Rassmusson, som succederade een annan som för armoodh skull relingerade gården”). Gårdarna är
genomgående tämligen små och skattade till ett halvt eller ett kvarts hemman. Endast gårdarna Sanda, Hallgårds och
Grogarns betecknas som hela hemman och är ändå inte större än 9 och 10 marckeleij.
Socknen karaktäriseras av ett småskaligt landskap, med öppna odlings- och betesmarker intill gårdarna och med
tämligen omfattande ängsmarker, framför allt i den centrala och södra delen av socknen. Åkermarken är tämligen ringa,
ofta uppdelad på ett flertal mindre brukningsytor.
Ett karaktäristiskt drag för socken är förekomsten av ett flertal kalkugnar och mindre hamnar. Kalkugnar finns
redovisade i kartan vid Katthammarsvik, Sysne udd och vid Skags intill ”Sandvikshamn”. Hela den sydöstra delen av

Förslag till reviderad gränsdragning för riksintresset Östergarn. Blå streckad linje knyter bättre an till det historiska
landskapsnyttjandet och samtidigt frånskilja delar av utmarken. Röd linje markerar tidigare avgränsning.

socknen utgörs av karga utmarksområden med ringa skog, fungerande som öppna betesmarker. I hela detta östra
område finns vid tiden för kartan ingen bebyggelse, möjligen med undantag av någon fiskebod.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Bebyggelsen inom området skiftar betydligt. Den heterogena sammansättningen hänger samman med den tidigare
sociala strukturen i bygden som väsentligt skiljde sig från grannsocknarna. Förutom bönder fanns här fler fiskare, i
Katthammarsvik fanns kalkpatronerna och arbetarna bodde både i samhället och runt omkring i socknen.
Kalkpatronerna bodde på Borgvik och Katthamra. Borgvik har bibehållit stor del av den äldre bebyggelsen, men stora
delar har byggts om sedan gården blev pensionat. Huvudbyggnaden är från 1700-talet, senare ombyggd. Den östra
flygeln med vällingklockan är från samma tid, medan den västra är yngre. I öster står Borgviks märkligaste

byggnadskomplex. Det innehåller ett
packhus i två våningar med flistak
delar i tre rum av celltyp. Den
mellersta delen med pulpettak
innehåller gris- och hönshus. Det här
är, med undantag för de medeltida
husen, ett av de äldsta stenhusen på
den gotländska landsbygden. Ytterst
står Östergarns mest berömda
byggnad; det sju-håliga h e m l i g huset
med kvadratisk plan och säteritak. Ett
stort brygghus med faltak innehåller
bakstuga med två ugnar och f d smedja
från 1800-talets början. På tomtens
utkant mot havet, p g a sin
brandfarlighet, står en linbastu och
kölna från 1700-talet. Den är Gotlands
största. Till gården hör även ett 1800Katthamra gård
tals bulmagasin i två våningar.
Borgvik omgärdas på två sidor av en hög stenmur med två trappgavelsportar, vilket är synnerligen karaktäristiska för
byggnadsmiljön. Muren är av okänd ålder men inte medeltida. Vid hamnen intill fiskeläget ligger ruinen av kalkugnen
med ”kalkugnskurran” (vaktarboden)bevarad.
Alldeles intill Borgvik ligger Katthamra, som brukar kallas för Gotlands enda herrgård. Den är byggd i en för Gotland
främmande herrgårdsstil, som anpassats efter tradition och material. Mangårdsbyggnadens bottenvåning kan vara från
1600-talet, övervåningen tillkom 1812. Interiört finns flera speciella väggmålningar, som restaurerats genom åren.
Huset flankeras av två flyglar i en våning med branta tak, som båda har iögonfallande barockfrontespiser från 1700talet. Katthamra har ägts av Jacob Dubbe och flera generationer av släkten Hägg. Arkitekten Axel Herman Hägg föddes
på Katthamra 1835 och ägde under 1800-talets andra hälft gården fram till sin död 1921. Därefter var brodern och
marinmålaren Jacob Hägg ägare, men vid mitten av 1900-talet övertogs Katthamra av Svenska Turistföreningen och blev
vandrarhem. Från Axel Herman och Jacob Häggs tid bevars vissa detaljer, särskilt de bägge flyglarnas tillbyggda
trapphus och inredningen i södra flygelns ateljé en trappa upp. Till gården hör flera uthusbyggnader, bland annat ett stort
välbevarat stenmagasin i två våningar vid infarten från hamnen till gården. Från magasinet leder en allé upp till
huvudbyggnaden. Byggnaden och samtliga uthusbyggnader är skyddade som byggnadsminne (Östergarn, Katthammars
1:13).
Gamla affären är ett sammanbyggt bul- och stenhus från tidigt 1800-tal med yngre köksbakbygge. På gården bakom
står en bulladugård och magasin på hög stenfot från samma tid.
Länsmansgårdens manbyggnad från 1800-talets första hälft har flerdelad plan och valmat tak, hög källarvåning och
flyglar sammanbyggda med gavlarna. Den östra flygeln innehåller bl a ett stort kök, under vars golv en bäck rinner
fram.
Katthammarsvik har även i övrigt flera kulturhistoriskt intressanta byggnader. Samhället har kvar flera bulhus från
1700- och 1800-talen. De allra flesta har försetts med panel, exempelvis den lilla vackra parstugan som ligger intill
Länsmansgården. Till byggnadsmiljon bör även det nu nedlagda caféet ”Wallins café” nämnas, som har bevarat sin
ursprungliga inredning från 1950.
På vägen mot Vike passerar man den iögonfallande och färgstarka byggnaden Annas Nöje, som är starkt förknippat
med Katthamra. Det är ett barockhus som uppfördes som sommarnöje i slutet av 1700-talet, byggd av Jacob Dubbe
som morgongåva till sin hustru Anna Torsman. Mangårdsbyggnaden är dubbelt så bred som lång, i två våningar och
försedd med barockinfluerat tak. Hela gården, även ladugården, är kraftigt orangefärgad av järnvitriol och följer därmed
den lokala färgsättningstraditionen på Katthammarsviks högreståndshus. Byggnaden, och dess uthus, är skyddade som
byggnadsminne. Annas Nöje kan ses som ett av öns första sommarnöjen från sekelskiftet omkring 1800. Här finns även
annan bebyggelse som har uppstått eller anpassats till Katthammarsviks ställning som semesterort i slutet av 1800- och
början av 1900-talet, inte minst de ovan nämnda före detta kalkpatrongårdarna med delvis omvandlade byggnader till
funktioner som pensionat, vandrarhem och sommaruthyrning.
Invid vägen mot Grogarnsberget finns några fastigheter värda att uppmärksamma. På Vassmunds har man en parstuga
från 1800-talets första hälft med något yngre brygghus. Glasverandans utformning är typisk för bygden. Grogarns har

Landskapet kring Herrviks hamn, med fiskebodar, hamn och bebyggelse.

en parstuga från 1800-talets mitt med äldre bakbygge. Den vinkelbyggda ladugården är från 1800-talets slut och har för
de området karaktäristiska krysspröjsade fönstren.
På vägen mot kyrkan ligger Ganne med mangårdsbyggnad från 1870-talet med flerdelad plan, brygghusflygel och
vacker 1800-tals ladugård i U-form med tröskhus. Intill står öns äldsta metodistkapell, som är byggt i sten 1872 med
bönesal och bostadsdel.
Grannlaget Hallgards, Bengts och Hamre innehåller sex parter i ett öppet landskap på Grogarnsbergets
sydvästsluttning. Hallgards båda parter hyser många byggnader från 1800-talet. Bengts södra part har ett ovanligt hus
från 1800-talet med oregelbunden planlösning, som påminner om Länsmansgården i Katthammarsvik där flyglarna är
sammanbyggda med gavlarna. Strax söder om grannlaget vid vägkorsningen ligger ett båtsmanstorp med enkelstuga
från 1700-talet. Detta är öns enda kvarvarande rotetorp.
Herrvik domineras av hamnen, har blandad bebyggelse från 1800-talets slut och 1900-talets första hälft med vissa
äldre inslag. Anknytningen till fisket och knapphet i resurser avspeglas ännu delvis i byggnationen.
Nära Herrvik ligger grannlaget Hässle, Rodarve och Sigtes bestående av åtta parter som ligger öppet i ett kargt
landskap. Hässles östra part har en parstuga från 1860-talet med en välarbetad glasveranda. Ladugården från 1800talets slut har typiska fönsterspröjningar för bygden. Västra parten (numera Rodarve) har en tvåvånings
mangårdsbyggnad uppförd i tre omgångar under 1700- och 1800-talen.
Längs den slingrande vägen från Kaupungsklint och öster ut ligger gårdarna Kaupungs, Fakle, Filipuse och Sande
fördelad på många parter. De flesta har kulturhistoriskt värdefulla med mangårdsbyggnader i en karaktäristisk stil. Det
är låga,relativt långa och smala parstugor från 1700-talets slut och 1800-talets första hälft, med de för bygden vanliga
fönsterfodren som har ett litet "tak" ovantill. Även många flyglar är intressanta, liksom vissa ladugårdar och uthus. Vid
Filipuse är nordöstra parten särskilt intressant med 1700-tals parstuga av bygdetypiskt slag, flygel med bibyggd källare
som tidigare haft flistak, liten bodlänga och 1700-tals ladugård som har kvar resningen efter agtaket.
Falhammars norra part har en låg bred parstuga från 1700-talets mitt som tidigare varit rosafärgad. Huset flankeras av
två flyglar från olika perioder a v 1800-talet, från vilken tid även den vinkelbyggda ladugården stammar. Gårdens
märkligaste byggnad är det åttkantiga dasset i sten som har ett kupolformat tak. Bebyggelsen invid vägen från
Falhammars mot Sysneudd har flera värdefulla gårdsmiljöer med ofta små parstugor. På en part av Sysne finns en äldre
parstuga med yngre vackra dörrsnickerier. Den välhållna ladugården är en av Östergarns bäst bevarade med för
socknen traditionell utformning med bl a krysspröjsade fönster. Strax före udden ligger Ingermans båtsmanstorp. Det
består av en liten 1700-tals enkelstuga och en liten ladugård med agtak, delad i fähus och lada.
De tre parterna vid Sysne tillhör Gartarve i Gammelgarn, men ingår i riksintresseområdet. Alla har bebyggelse från
1800-talets mitt och slut med fleraför bygden typiska drag i utformningen. Något nordost härom finns tre nybyggda
hus med olika utförande, men där man har anpassat byggnaderna väl till den lokala byggnadstraditionen.

Vid Skags finns traditionell 1700- och 1800-talsbebyggelse med bland annat en av socknens fåtal manbyggnader i två
och ett halvt plan. Vid Skags, just innanför Sandviken finns även platsen som går under benämningen
strandridargårdens gamla tomt.
Fisket är en betydande näri ng i bygden och Herrvik är Gotl ands största fiskehamn. Även Sysne och Katthammarsvik
har fiske- och småbåtshamnar. Vid dessa platser finns såväl yngre som äldre strandbodar, särskilt på Kuppensidan av
Herrvik. Påytterligare några platser finns enkla små fiskelägen, bl a det natursköna Ferseviken längst i norr. Området
hyser även flera kvarnar från 1800-talet.

Historiska skikt
Östergarn är ett komplext område med lämningar och spår från flera skilda horisonter, men man kan urskilja framför
allt tre skilda uttryck för människans verkan i området. Ett förhistoriskt skikt speglar sig i flera fornborgar i området,
tillsammans med hamnplatser, gravfält och ett antal husgrunder.
Den agrara miljön är påtaglig, med många gårdar väl representerande 1700- och 1800-talen och där fisket har utgjort en
viktig binäring. Det tredje skiktet karaktäriseras av kalkindustrins lämningar i form av kalkugnar, hamnanläggningar
och kalkpatronsgårdar. Även Östergarns och Katthammarsviks ställning som semesterort har avläsbara avtryck i
bebyggelsen.
På Östergarnsberget finns en kulturstig, och en väg där enligt traditionen Carl von Linné ska ha färdats under sin
Gotlandska resa 1741.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas i det öppna landskapet.
• Eventuell ny bebyggelse ska utformas med stor hänsyn till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor
hänsyn tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Med utgångspunkt från bebyggelse som tillkommit i senare tid, liksom siktlinjer i landskapet och förekommande
besöksmål, justeras avgränsningen av riksintresset i enlighet med kartan.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Östergarn [I 30]
Socken: Östergarn
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Munthe, H. 1945. Om kalkindustrien på Gotland.

Ardre [I 31] (Ardre sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivningen ändras. Områdets avgränsning ändras
marginellt. Anledningen till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska
värden. Förslaget har uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget visar en marginell ändring av riksintressets avgränsning för att omfatta det till gårdarna
tillhörande odlingslandskapet.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Småskaligt odlingslandskap med lång
bruknings- och bosättningskontinuitet, med
bevarade gårdsmiljöer i lokal
byggnadstradition. (Sockencentrum,
Fornlämningsmiljö, Förindustriell
produktionsmiljö).

Rumsligt väl sammanhållet småskaligt odlingslandskap med lång
bruknings- och bosättningskontinuitet med rötter i äldre järnåldern
samt flera bevarade gårdsmiljöer från 1700- och 1800-talen.
Sockencentrum med medeltida kyrka i norra delen och kyrkoruin i
anslutning till medeltida handelsplats. Välbevarade äldre vägar som
knyter samman bygden och lämningar av kalk- och träförädling från
1800-talet visar på utmarkens ekonomiska betydelse. kyrkomiljö,
tidigindustriell miljö, vägmiljö, fornlämningsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

I anslutning till den centrala odlingsbygden
finns lämningar efter tre gårdar från äldre
järnålder. Flera medeltida ruiner och grunder
förutom kyrkan och kyrkoruinen Gunfjauns
kapell. Många storbyggda tvåvåningsparstugor
i sten från 1700- och 1800-talen med i stort
oförändrade bebyggelselägen samt äldre
vägnät. Kalkugnar och sojden (tjärdalar).

I anslutning till den centrala odlingsbygden finns lämningar efter tre
gårdar från äldre järnålder. Medeltida ruiner och grunder förutom
kyrkan och kyrkoruinen Gunnfjauns kapell. Storbyggda
tvåvåningsparstugor i sten från 1700- och 1800-talen med i stort
oförändrade bebyggelselägen. Äldre vägnät i ett öppet och visuellt
tillgängligt landskap. Kalkugnar och sojden (tjärdalar).
Ardre sockens centrala del utgör ett väl sammanhållet
kulturlandskap, där gårdarna ligger i kanten av ett omfattande
inägolandskap, på ett sätt som är mycket representativt för Gotland.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Ardre är ett småskaligt svagt kuperat jordbrukslandskap med åkrar och ängesmark omgivet av barrskogar. Spår av
mänsklig verksamhet finns från alla förhistoriska tidsåldrar. Från medeltiden härstammar kyrkan, ödekyrkan
Gunnfjauns kapell samt rester efter flera profana hus. Dagens bebyggelse härrör från 1700- och 1800-talen, nästan
inga tillskott från 1900-talet. Gårdarna är oftast storbyggda med välbevarade manbyggnader, varav flera i två
våningar.

Naturmiljö och landskapsbild
Ett småskaligt åkerlandskap med hedbeten i väster och öppen lövskogsbeväxt mark i sydost. I östra delen av området
ligger två klintsystem - Petsarve klint och Kaupungs klint. Från Kaupungs klint som har en mager hällmark har man
utsikt över odlingslandskapet. Vid Mullvalds och söder om kyrkan finns hävdade ängen. Bygden ligger på ca 30 meter
över havets nivå.

Historisk landskapskaraktärisering
Fynd av stenyxor och flinta kan visa att området utnyttjats sedan stenåldern. Fynden har gjorts i områdets
centrala delar. Av bronsålderns bosättning finns mycket lite spår. Endast en skärvstenshög har hittats, söder
om kyrkan. Malstenar från perioden finns dock nästan vid varje gård. Från äldre järnålder finns husgrunder
vid Mullvalds, söder om kyrkan och vid Ekese i söder. Stensträngssystem finns spritt över hela området, men
främst i nordost. I detta senare område finns också gravar i form av stensättningar, eller resta stenar. Gravfälten
är få och små med 13-24 stensättningar. Några svärdslipningsstenar eller hällar finns också.
Två bildstenar har funnits inom området. De är nu på Gotlands Fornsal. Båda har stått på gården Mullvalds.
Fynd av smycke och dosa härstammar från vikingatiden.
Från medeltiden härstammar sannolikt några byggnadsdetaljer och huggen sten i en smedja vid Bringsarve. Ardre
ödekyrka eller ”Gunnfjauns kapell”, lär enligt sägnen ha uppförts till minne av den gotländska hövdingen Hafders son
Gunnfjaun. Den kan också ha byggts som gudstjänstlokal vid den medeltida marknadsplatsen, som antagligen låg öster
om ruinen vid Kaupungsklint. Byggnaden uppfördes troligen under 1300-talet, men vi vet inte om den fullbordades.
Ruinen konserverades 1948.

Kyrkan och den gamla skolan i Ardre bildar tillsammans ett litet sockencentrum.

Den medeltida marknadsplatsen har inte lämnat några spår annat än namnet Kaupa (=köpa), men man antar att den
alltså legat på klinten öster om kyrkoruinen.

Den nuvarande kyrkan i Ardre är till sina äldsta delar från 1200-talet. Tornet är äldst, medan långhuset och koret är från
ca 1250.Tornet tillhörde från början en kärnkyrka med kor och långhus från senare hälften av 1100-talet. I koret finns
tre glasmålningar från början av 1300-talet. Av de medeltida inventarierna kan nämnas bl a en dopfunt av kalksten
och ett triumfkrucifix, båda från 1200-talets mitt samt en madonnabild från ca 1500. Vid restaurering 1900-1902
omgestaltades interiören med bland annat målningar efter skisser av den gotlandsfödde arkitekten och konstnären Axel
Herman Hägg. Vid vägskälet väster om kyrkan finns en medeltida husgrund eller kastal, en kvadratisk byggnad med
ingång i söder. Dagens gårdsbebyggelse härstammar från 1700- och 1800-talen. Gårdarna är ovanligt storbyggda
med välbevarade mangårdsbyggnader, ofta uppförda i två våningar. Socknen har en särskild typ av fönstersnickerier,

Ardre socken under äldre tid utgörs av ett mycket koncentrerat område kring kyrkan, där huvuddelen av gårdarna återfinns. Dessa
gårdar har ett ursprung i förhistorisk tid, till skillnad från de gårdar nere vid Ljugarn, som torde ha tillkommit under sen vikingatid
- tidig medeltid, som ett resultat av en hamnverksamhet. Den blå streckade linjen är den tidigare avgränsningen av riksintresset, den
röda heldragna linjen markerar avgränsningen sedd i relation till det historiska landskapet.

där fönsterfodret upptill har form av ett ”tak” i vars mitt en utskuren lilja med ”vingar” är fästad.
I odlingsbygdens utkant i sydväst ligger Ekese delat i två parter med breda mangårdsbyggnader med
flerdelade planer. Den östra parten är från 1870-talet med karaktäristisk färgsättning på snickerierna i rött och
grönt. Västra parten är från sekelskiftet med ett äldre brygghus. Söder om Gunnfjauns kapell ligger ett litet ställe
under Ekese med en parstuga som har bygdesnickerier.
När bygden expanderade vid senaste sekelskiftet växte flera småställen upp ute vid stora vägen. Västerby är ett fint
exempel på detta. Gården består av två parter, varav den västra med brutet tak har kvar den äldre gula färgsättningen
av järnvitriol.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Inledningsvis kan man konstatera att dagens centrala gårdar i mycket hög grad ligger kvar på samma ställe som de
gjorde under 1600-talet, och redan under medeltiden. Utöver viss kompletteringsbebyggelse, har inga mer omfattande
bebyggelseetableringar skett inom riksintresseområdet, efter en expansiv period under 1800-talet och början av 1900talet.
Landskapet är i den centrala delen tämligen öppet med vida utblickar. Bebyggelsen återfinns även idag längs kanterna
av inägorna på ett karaktäristiskt sätt. Botvalde är fördelat på tre parter. Den södra har en parstuga i två våningar under
spåntak. Nedervåningen är från 1700-talet. När övervåningen tillkom vid 1800-talets mitt, degraderades
nedervåningen till källare och man gjorde trappa med dörr direkt upp till den nya bostadsvåningen. Till parten hör en
brygghusflygel med flera uthus. Mellanparten hyser en parstuga från 1800-talets första hälft med senare bakbygge.
Nordligaste parten har en tvåvånings parstuga från 1700- och 1800-talen med en stor brygghusflygel i en och en halv
våning från 1800-talets slut innehållande många funktioner.
Vid Kaupungs står ett av socknens största hus, en bred manbyggnad i två våningar med flerdelad plan, byggd i
omgångar på 17- och 1800-talen. Huset har bygdens typiska snickerier och färgsättning. Mangårdsbyggningen
flankeras av dubbla flyglar från 1700-talet, den ena tillbyggd med en källare. Till parten hör en vinkelbyggd ladugård
från 1900-talets början samt en smedja som tidigare haft flistak. Den norra parten har en av Gotlands längsta
manbyggnader, en parstuga som förlängts med ytterligare två rum. Den är till större del tillkommen på 1700- talet
medan det brutna taket är yngre. Flygeln är från 1800-talets mitt, med en äldre bakomliggande smedja. Alldeles intill
parten står ett märkligt baptistkapell i sten från 1800-talets andra hälft, byggt i nygotisk stil som ett högt kor med
absid.

Det öppna landskapet från söder upp mot Mallgårds i bildens mitt.

Längs vägen från Kaupungs till kyrkan finns flera mindre gårdar av kulturhistoriskt intresse, bl a mittemot
änget. Manbyggnaden är en liten parstuga från 1800-talets mitt med bakbygge. Den vinkelbyggda ladugården
är till största del från 1700-talet, uppförd i bulteknik, numera inpanelad och försedd med spåntak.

Även längs vägen från kyrkan mot
Halsgarde finns flera intressanta
småställen, förutom det före detta
skolhuset från 1870-talet. Halsgarde har
idag två parter. Den södra parten har en
parstuga i två våningar från 1700-talets
slut, norra parten har en vinkelbyggd
mangårdsbyggnad från 1700- och 1800talen med oregelbunden planlösning. Den
märkligaste byggnaden är en
flerfunktionsbyggnad i sten under faltak.
Ena delen är en linbastu med valv, den
andra en smedja med snickarbod.

Petsarve gård

I socknens östra del ligger Petsarve och Mullvalds. Petsarve har en stor mangårdsbyggnad med hög källarvåning
och oregelbunden planlösning och influenser av i schweizerstil från sekelskiftet. Den stora flygeln i två våningar med
många funktioner är ett av Gotlands bästa exempel på ett stenhus i lätt schweizerstil. Mullvalds har en manbyggnad
med flerdelad plan från 1800-talets slut. I båda trädgårdarna finns rester efter medeltida hus.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör lokaliseras till det befintliga vägnätet och i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
• Eventuell ny bebyggelse ska utformas med stor hänsyn till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
Fortsatt
brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
•
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör
stor hänsyn tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av gränsdragning
Sett utifrån perspektivet det historiska landskapet föreslås inga mer omfattande justeringar av avgränsningen av
området. Avgränsningen bygger på en anpassning till det historiska inägolandskapet.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Ardre [I 31]
Socken: Ardre
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Alskog [I 32] (Alskogs sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivningen ändras. Områdets avgränsning ändras
marginellt. Anledningen till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska
värden. Förslaget har uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget visar en marginell ändring av riksintressets avgränsning för att omfatta det historiska
odlingslandskapet med åker, äng och hagmark i anslutning till gårdsbebyggelsen som i hög
utsträckning ligger kvar i äldre gårdslägen från tiden före 1800-talets laga skifte.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Välbevarade byggnadsmiljöer med genuint
gotländsk tradition i ett öppet relativt
storskaligt odlingslandskap med lång
kontinuitet. (Gårdsmiljö, Kvarnmiljö).

En väl sammanhållen bygd med ett flertal historiska gårdsmiljöer från
huvudsakligen 1700- och 1800-talet i ett öppet odlingslandskap.
Landskapets kontinuerliga nyttjande från bronsålder - tidig järnålder
framträder väl i landskapet genom lämningar av ett stort antal
järnåldersgårdar och gravfält. De vägar som leder genom miljön knyter
samman kyrka, gårdar och omgivande socknar på ett belysande sätt, där
kyrkan ligger centralt i bygden och intill genomfartsvägen. Vägmiljö,
fornlämningsmiljö, kyrkomiljö

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Rika fornlämningsmiljöer med rösen och
skeppssättningar från bronsålder vid
Gålrum. Fossil åkermark, husgrunder och
stensträngssystem från äldre järnålder,
vikingatida boplatser, bildstenar och
medeltida kyrka. Storbyggda gårdar i sten
från 1700- och 1800-tal. Välbevarade
stolpkvarnar.

Rösen och skeppssättningar från bronsålder vid Gålrumsgravfältet.
Fossil åkermark, husgrunder och stensträngssystem från äldre järnålder
främst i området söder om landsvägen, vikingatida boplatser, bildstenar
och medeltida kyrka.
Gårdsbebyggelse i äldre lägen, kompletterad med tillkommande
bebyggelse och utflyttade gårdsparter vid laga skiftet. Storbyggda
gårdar i sten från 1700- och 1800-tal och välbevarade stolpkvarnar i ett
öppet odlingslandskap.
Äldre vägar kompletterade med ett vägnät från laga skiftet. Vägen förbi
Gålrumsgravfältet utgör ett pedagogiskt exempel på kopplingen mellan
äldre vägar och gravar.

Kunskapsunderlag
Värdetext 1987:
Alskogs odlingsbygd begränsas i alla väderstreck av barrskog. Ancylusvallen går genom socknen i sydvästnordostlig riktning, vilken stora landsvägen följer, och delar socknen i två halvor. Den norra delen är öppen, relativt
flack och storskalig medan den södra är småskalig, mer kuperad och hyser bitvis sköna lövhagar. Delar av området
har bebotts sedan bronsåldern. Det kända gravfältet Gälrum i sydost hyser såväl rösen som stensättningar och ståtliga
skeppssättningar.Spåren från järnåldern är rika, främst i söder med husgrunder och hägnadssystem. Från
vikingatiden stammar bl a tre bildstenar. Kyrkan är från 1200-talet.
Dagens bebyggelse härstammar från 1700-talets slut, 1800-talet och 1900- talets början med få sentida tillskott.
Manbyggnaderna är ovanligt storbyggda och mestadels välbevarade. En karaktäristisk sockenstil utgörs av en lång,
smal och hög tvåvånings parstuga i sten, oftast försedd med ett bakbygge innehållande kök, brygghus m fl
funktioner. Äldre byggnadsskick är bevarat i bulhus och yngre i snickarglädjehus i olika utförande från detta sekels
början.
Alskog är en rik kulturbygd, som ger rika tillfällen till studier av genuint gotländsk bebyggelse.

Naturmiljö och landskapsbild
Alskog socken delas i princip i två halvor genom den grusås som löper tvärs igenom socknen i nordostlig-sydvästlig
riktning, på vilken landsvägen genom socknen går. Den norra delen utgörs av ett storskaligt jordbrukslandskap, medan
den södra delen har mer av ett mosaikartat småskaligt landskap med mindre åkrar och insprängda äldre ängsmarker.
Landsvägen som löper genom socknen på ancylusvallen är en direkt koppling till naturlandskapet. Den större
uppodlingen på norra sidan illustrerar hur markerna nyttjats på skilda sätt mellan de två sidorna av vägen, beroende på
markförhållandena med bättre jordar på norra sidan. Bebyggelsens placering i utkanten av inägolandskapet, ut mot
gränsen för områden med tunnare jord och utmarken, illustrerar väl den historiska gårdens generella placering i
landskapet mellan inägor och utmark.

Historisk landskapskaraktärisering
Uppdelningen av ett sydligt och ett nordligt område framträder redan i förekomsten av husgrunder och hägnader från
den äldre järnåldern, där det är en markant koncentration av dessa lämningar inom det södra området. Det är dock inte
en helt rättvisande bild, då det finns många tecken på att husgrunder och hägnader i den norra delen i mycket högre grad
än på södra sidan kommit att odlats bort under äldre tid.
I Alskog socken fanns vid 1700-talets början 20 gårdar i socknen, plus prästgården. De grupperar sig i två större bygder;
längst i väster och längst i öster, med flera gårdar i varje grupp, och längst i söder en mindre gårdsgrupp om tre gårdar.
Järnålderns gårdar och hus återfinns alla utom en, söder om vägen i ett område med få sentida gårdar. Den rumsliga
spridningsbilden av järnålderns gårdar skall ställas i relation till uppodlingen, där området norr om vägen i hög grad
utgörs av åkermark idag, medan områdena i söder innehåller mer av kvarvarande ängs- och hagmarker där husgrunder
bevarats till våra dagar. Tre gravfält finns i utkanten av bebyggelsen, alla belägna i kontakt med äldre vägar. Det stora
gravfältet i öster utgör Gålrumsgravfältet. Garvfältet hyser ett stort antal väl synliga anläggningar, inte minst
skeppssättningar, belägna på båda sidor om en äldre väg i ett välhävdat landskap.
Det historiska landskapet karaktäriseras av en mycket omfattande ägosplittring före skiftena. Gårdarna i socknen, sett i
kartan från 1700, visar på en gruppering i ett antal grupper på ett för Gotland karaktäristiskt sätt. Längst i väster
grupperar sig gårdarna Bote, Snausarve, Snauvalds, Sigsarve, Mallgårds och Stenstugu runt ett inägolandskap med
omfattande ängsmarker och åkermarker. I Jordeboken 1653 är alla tämligen normalstora gårdar, där alla gårdarna är
skattegårdar, förutom Bote som är kronogård. Bote och Snausarve, längst i väster, tillsammans med Mallgårds, är
upptagna som ½ hemman, medan övriga gårdar är betecknade som 1 hemman.
I den östra delen av socknen ligger den andra klungan av gårdar, utspridda runt ett omfattande inägolandskap i form av
åker och äng. Här finns 10 gårdar upptagna och alla är skattehemman och tämligen likstora, med en variation i
marckeleijet (en sorts skatteberäkning) som går mellan 10-13. Längst i nordöst, längs vägen mot Ljugarn, ligger gården
Magnuse. Den är upptagen som kronogård 1653 och utgör endast ¼ mantal och är skattemässigt upptagen till 5
marckeleij. Gården var 1596 upptagen till endast 1 marckeleij, men genom köp och tillagd jord från Alskogs
fjärdingsmän hade den vuxit till 5 marckeleij. Gården är troligen anlagd under loppet av medeltiden, övriga gårdar har
ett ursprung i förhistorisk tid.

Den blå streckade linjen markerar nu gällande avgränsning av riksintresset, den streckade violetta linjen förslaget till justering
utifrån det historiska landskapets innehåll.

Längst i söder finns en avskilt belägen grupp av tre gårdar; Guffride, Utalskog och Hallegårda. Utalskog utgör socknens
största gård vid upprättandet av jordeboken 1653 och har ”åcker till 24 tunnelandh, ängh till 40 manss slätt, aagh i
Wijssnemyyr, humblegårdh till 200 stänger, 2 hagar till 8 hästar och tarfweligh skough. Bruckas af Niells Hansson,
hwilcken för 20 åhr sädhan kiöpte gårdhen af Peer Hansson Guffredhe för 140 dr”. Det framgår med andra ord att
granngården Guffride och Utalskog tidigare ägdes av en och samma person.
Utöver de här två gårdarna finns här även Hallegårda, som är en normalstor gård om 11 marckeleij och med 10 tunnland
åker. Gården står upptagen som kronogård 1653 och har tagits upp till bruk av ”Olof Person, hwilcken för 16 åhr sädan
opptogh 1/2 gården af ödhe, och hafuer för a:o 1653 nutit 2 åhrs frijheet. Dhen andre hälfft hafuer legat een långh tijdh
ödhe, så att dhen eene hafuer flyttadt af och een annor till”.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Landskapet i Alskog är i hög grad ett jordbrukslandskap, med omfattande åkermarker, framför allt på norra sidan av den
öst-västgående landsvägen. Många av gårdarna ligger ännu kvar på sina ursprungliga platser, även om de har splittrats i
ett antal parter.
Söder om landsvägen finns delar av det äldre ängslandskapet bevarat och här finner man även mycket spår efter
järnålderns gårdar och odlingslandskap. Gravfältet vid Gålrum utgör ett av öns bäst bevarade och visuellt tillgängliga
gravfält och är en av länets besöksplatser.
Dagens bebyggelse i Alskog härstammar från 1700- och 1800-talen och är ovanligt storbyggd och mestadels
välbevarad. Byggnaderna är oftast smala och höga tvåvånings parstugor i sten, varav en del är försedda med
bakbyggen innehållande kök, brygghus och stundtals ytterligare utrymmen. I den arkitektoniska utformningen är det
små detaljer som är typiska för socknens byggnadsstil. Det kan vara detaljer som fina proportioner, små källare under
delar av husen samt de ofta förekommande två små fönstren som man hittar på mangårdsbyggnadernas gavelfält. Äldre

byggnadsskick finns bevarat i en del bulhus och de yngre byggnadskicken hittar man i snickarglädjehus som tillkom
vid seklets början. Nyare tillskott är sällsynta.

Det öppna landskapet i norra Alskog, med två av gårdarna upp mot gränsen för utmarken.

Gårdarna på Utalskog består av parstugor från 1800-talets första hälft. Samma typ av parstuga hittar man även på
Guffride, dock med köksbakbygge och senare kompletterad med glasveranda från sekelskiftet 1900. Hörn i hörn med
mangårdsbyggnaden står en märklig nästan fönsterlös smal och hög flygel i två våningar med gavelingång med
medeltida drag. En stolpkvarn hör till parten. En mindre östligare part hyser bl a en inpanelad bulparstuga. En
utskiftad part i väster visar det tidiga 1900-talets byggnadsideal med manbyggnad på hög stenfot rymmande källare
och hög bostadsvåning i flerdelad plan. Den öppna snickarglädjeverandan är också en detalj från det tidiga 1900-talet
och är utformad för att harmonisera med sadeltaksfrontespisen.
Ollaivs består av flera parter. Den södra har en stor manbyggnad med flerdelad plan från 1880-talet och många
uthusbyggnader. Norra partens parstuga från 1700- och 1800-talen, med bakbygge i två våningar som i sin tur är
sammanbyggt med ett brygghus, utgör ett av öns största bostadshus. Till parten hör flera uthus från början av 1900talet. Hela grannlaget ligger ovanligt vackert i kuperat ängeslandskap.
Vid Lassor längst i nordväst finns en parstuga med bakbygge från 1800-talets första hälft. Smiss har en parstuga med
bakbygge från 1800-talet. Tjängvide i norr har två parter där den östra har en parstuga med flygel från 1800-talet och
den västra en tvåvåningsparstuga i schweizerstil från 1800-talets andra hälft.
Rommunds är ett av socknens märkligaste hus med en tvåvånings parstuga med tvåvåningsbakbygge och valmad
takövergång. Det stora järnvitriolgula huset är troligen från 1700-talet. Genom den idylliska trädgården rinner en bäck.
Den vinkelbyggda ladugården i sten under spåntak är från 1800-talets andra hälft.
Den lilla bygdevägen slingrar sig emellan de tätt
liggande parterna vid Snauvalds. Manbyggnaderna
är parstugor med bakbyggen från 1800-talets mitt
med många uthus från senare tid. Den östra parten har
en vacker smedja och en rest av en äldre ladugård i
sten med vindögon.
Sigsarvegrannlaget består av många parter, bl a
finns i söder en stor flerdelad mangårdsbyggnad
med hög stenfot, där en pampig trappa leder upp till
glasverandan.

Välbevarad äldre mangårdsbyggnad i två våningar med rötter i
1700-talet. Gården Mallgårds ligger på en svag höjd med vida
utblickar över odlingslandskapet.

Mitt i grannlaget ligger två manbyggnader nästan
hörn i hörn. Den södra är en på 1870-talet
ombyggd parstuga, senare försedd med ett stort
bakbygge. Den norra är en parstuga på hög stenfot.
Mallgårds ligger på en kulle med vid utsikt över det
öppna landskapet. Manbyggnaden är en parstuga
från 1700- och 1800-talen med källare och
bakbygge från 1900-talets början. Bakom huset står
en vacker stolpkvarn. Parstugan på Stenstugu är
byggd i omgångar på 1700- och 1800- talen och
den asymmetriska fönsterplaceringen tyder på att
huset under ett skede varit en tvåvånings
enkelstuga. En mindre part intill har en liten parstuga från 1800-talets mitt med glasveranda. En
utskiftad part av Bofride ligger nära Stenstugu. Här
finns ett stort schweizerhus från 1900-talets början
med glasveranda och balkong och ursprungligt
falsat plåttak.
Anningåkre ligger på en höjd fördelad på tre
parter. Den södra är en ombyggd parstuga med
bakbygge. Även flygeln är försedd med bakbygge.
Den västra parten har en parstuga med
köksbakbygge från 1800-talet och ett brygghus och
bod med oregelbundet takfall från 1700-talet. Den
östra parten har en stor parstuga från 1800-talets
andra hälft med bakbygge och fina fönstersnickerier.

Rangsarve mangårdsbyggnad med flygel; en av många välbevarade
gårdsmiljöer med rötter i 1700-talets stenbyggnadsperiod inom
riksintresset.

Historiska skikt
Förhistoriskt kulturlandskap, speglat i husgrunder och gravfält. Agrart historiskt kulturlandskap med betoning på 1800talet i form av gårdar med åker- och ängsmarker och äldre vägsträckningar.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och inte tillåtas annat än som komplettering till befintlig
bebyggelse.
• Eventuell ny bebyggelse bör utformas med stor hänsyn till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor hänsyn
tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av gränsdragning
Förslaget till ny avgränsning av riksintresset följer i stora delar den tidigare avgränsningen med endast mindre
justeringar byggd på det historiska inägolandskapet utifrån kartan från år 1700.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Alskog [I 32]
Socken: Alskog
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Fjäle i Ala och Visnar ängar i Alskog [I 33] (Ala och Alskogs socknar)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör de skeden det rör sig om och utvecklas med den historiska
väg som förbinder platserna/delmiljöerna. Ändringen av uttrycken är mer utvecklad avseende
beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Endast mindre justeringar och utökning av avgränsningen föreslås, vilka framför allt bygger på
förekommande fornlämningar i norra Fjäle och för att inkludera den äldre väg som förband Visne
med Fjäle.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Två isolerade fornlämningsmiljöer, Fjäle och Visne, av
stort vetenskapligt och pedagogiskt intresse, brukade från
äldre järnålder in i medeltid vars tydliga spår av
markanvändning och bebyggelse haft stor betydelse för
tolkningen av gårdslandskapets framväxt och
byggnadsteknikens förändringar på Gotland.

Två isolerade och särskilt välbevarade
fornlämningsmiljöer av stort vetenskapligt och
pedagogiskt intresse, brukade från äldre järnålder in i
medeltid. De tydliga spåren av markanvändning och
bebyggelse haft stor betydelse för tolkningen av
odlingslandskapets framväxt och byggnadsteknikens
förändringar på Gotland.
Förhistoriska, medeltida och historiska vägsystem som
förbinder gårdsmiljöerna med de omgivande bygderna
speglar på ett representativt sätt kommunikationsvägarna
i det äldre utmarkslandskapet. Vägmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Lämningar i form av husgrunder, stensträngar, fägator,
hålväg, bildstenar, sliprännor intill en å samt gravfält.

Lämningar i form av husgrunder, stensträngar, fossila
åkrar, fägator, hålväg, bildstenar, sliprännor intill en å
samt gravfält.

Sammanfattande värdetext 1987:
En väl sammanhållen komplett bymiljö resp en likaså komplett utmarksgård, bebodda under ca 1000 år, från tidig
järnålder till medeltid, där spåren av boskapsskötsel och åkerbruk lätt kan utläsas i terrängen. Två pedagogiska och
lättillgängliga områden med stora natur- och kulturvärden från samma tidsskede.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild i
Fjäle och Visne är två områden som ligger långt från den samtida bebyggelsen i ett tämligen kargt landskap med
begränsade odlingsmöjligheter. Vid Fjäle finns ännu en myr kvar outdikad. Intill Visne har funnits en större myr, vilken
kom att odlas upp under loppet av 18- och 1900-talen. Över hällmarkerna, som förbinder dessa två områden med Ala,
Garde, Buttle och Ardre går ett flertal mycket ålderdomliga vägar, vilka här och där kantas av gravar från den äldre
järnåldern.
Människans nyttjande av landskapet i Fjäle knyter på ett tydligt sätt ihop med den naturgeografiska bakgrunden, där
bebyggelsen är placerad i gränszonen mellan inägor och utmark/hällmark, med gravarna ”bakom ryggen” söder om
bebyggelsen och längs vägarna som förbinder området med omgivande bygder. Ängs- och åkermarken ligger i de lägre
delarna av landskapet och knyter an till den ouppodlade myren.
Situationen i Visne är i hög grad en parallell till Fjäle vad gäller nyttjandet av landskapet, där bebyggelsen återfinns i
gränsen mellan myren i öster och hällmarker/skogsmarker i väster. Genom området löper ett par svaga åsar i nordsydlig
riktning på vilken bebyggelsen ligger och i sänkorna mellan åsarna återfinns spåren av åker- och ängsmarken till
gårdarna.

Historisk landskapskaraktärisering
Fjäle och Visne är två utmarksområden, skilda från den samtida bygden i Ala respektive Alskog socken. Bebyggelse på
platserna har etablerats redan under den äldre järnåldern, möjligen i fallet Visne under bronsåldern, och har funnits på
platsen fram till medeltidens nedgång under 1300-talet. Särskilt tydligt är detta i Fjäle, där de arkeologiska
undersökningarna har visat att gården existerar från ca år 100 till mitten av 1300-talet.
Fjäle ligger insprängt i ett vidsträckt skogsområde, Lojsta hed, som sträcker sig tvärs över ön. Områdets centrala delar
består av betade löv- och ängsmarker. I utkanterna dominerar barrblandskog. Hällmarken går i dagen i söder och på den
klint som här finns ligger gårdens bebyggelse. Under tidernas lopp har gamla byggnader övergetts och nya byggts upp.
Här finns husgrunder från den äldre järnåldern (s k kämpgravshus) den yngre järnålderns bulhus, markerade med
tydliga stolphål i marken och medeltidens stengrundshus.
Norr om bebyggelsen, nedanför klintkanten, låg gårdens åkermarker, vilka ännu är klart skönjbara. Bortom odlingen
och ängsmarken vidtar vidsträckta skogsmarker. Tydliga spår av hägnadssystem och fägator finns inom området. Väster
om bebyggelsen, nedanför klintkanten, finns en stensatt brunn och längst i söder, ut på hällmarken, ligger gårdens
gravfält, uppdelade på tre separata gravgrupper. Längs de vägar som förband Fjäle med omvärlden ligger flera gravar,
vilka genomgående hör till den äldre järnåldern.
Visne ängar ligger väster om Visne myr, insprängt i ett vidsträckt skogslandskap. Det är ett ängsdominerat
beteslandskap. I denna ängsmark finns ett flertal husgrunder från den äldre järnåldern, som vittnar om en omfattande
bebyggelse under den äldre järnåldern. I områdets nordvästra del finns dessutom troligen bebyggelselämningar från
yngre järnålder - tidig medeltid. Mellan husgrunderna finns tydliga tecken på odling i form av terrasser, röjningsrösen
och stenvallar. Runt bebyggelsemiljön, söder och väster om, finns flera mindre gravfält som visar var människorna som
bott i Visne är begravda.

Mitt i bebyggelseområdet går en gammal väg
och intill denna finns rötterna av två avbrutna
bildstenar intill vilka man påträffat gravar från
vendeltid. Situationen i Visne är med stor
sannolikhet densamma som i Fjäle, dvs att
området har varit bebyggt och nyttjat fram till
medeltidens nedgång på mitten av 1300-talet.
Fjäle ödeläggs vid mitten av 1300-talet och
området delades sedan upp mellan ett flertal
gårdar i socknen och kom att nyttjas som
ängs- och betesmark fram i våra dagar. Visne
kom att även fortsättningsvis till en del odlas
efter ödeläggelsen under 1300-talet, vilket väl
framgår av kartan från 1700.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Både Fjäle och Visne ängar har i ringa grad
förändrats sedan 1600-talet. Ingen ny
bebyggelse har etablerats inom området och
de marker som var äng och åker under 1600talet är i hög grad desamma idag. Vägen upp
till Visne ängar från söder har till en del rätats
ut i samband med laga skiftet. För Fjäle har en
ny väg anlagts, som korsar Fjäle myr där den
är som smalast. I övrigt är miljön i hög grad
opåverkad av senare tiders exploatering.

Historiska skikt
Ett utpräglat järnålderslandskap med
kontinuitet in i medeltid, med omfattande spår
av husgrunder, hägnader och fossila åkrar
samt ett flertal gravfält.

Den yngsta mangårdsbyggnaden på Fjäle gård,
efter utgrävning. Byggnaden var ett bulhus med två
rum. Ingång på gaveln till vänster i bilden, där man
kommer in i ett litet förrum. Sedan vidare in i
storstugan, som är byggnadens enda egentliga
bostadsrum. Spisen ligger då till höger innanför
dörren. I storstugan, under golvplankorna låg en
gråstenspackning, som troligen har haft funktionen
av dränering och luftning. Den rekonstruktion som
finns i Fjäle är en exakt kopia av den undersökta
mangårdsbyggnaden, daterad till ca 1250-1350/60.

Fjäle (i Ala socken) och Visne ängar (i Alskog socken) sedda i kartan från
1700. Båda områdena ligger omgivna av skog och hällmarker, långt från
den samtida bebyggelsen i de omgivande socknarna. Fjäle är en
ensamgård, medan Visne består av 5-6 gårdar. Områdena utgörs i
huvudsak av ängsmark, med någon mindre åkeryta inom Visne ängar.
Bygderna förbinds med en väg som löper genom skogsmarken. Den blå
linjen markerar dagens avgränsning, röd streckad linje justerad utifrån
kulturlandskapet 1700.

Visne ängar. Stora delar av området utgörs av öppen och betad ängsmark, med stort inslag av hassel och ek. I änget finns ett
flertal husgrunder från den äldre järnåldern, såväl som rötter av bildstenar från vikingatid, äldre vägar, gravar, åkerytor och
stenhägnader.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området.
• Skogsbruksåtgärder ska ske i former som bedöms förenliga med kulturmiljövårdens intressen.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.

Uttolkning av gränsdragning
Endast mindre justeringar av avgränsningen föreslås, vilka framför allt bygger på förekommande fornlämningar i norra
Fjäle och för att inkludera den äldre väg som förband Visne med Fjäle.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Fjäle i Ala och Visnar ängar i Alskog [I 33]
Socken: Ala och Alskog
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/).
7. Arkeologi på Gotland. 1979.
8. Carlsson, D. 1979. Kulturlandskapets utveckling på Gotland under järnåldern.

Lausbackar [I 35] (Lau sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivningen ändras. Områdets avgränsning ändras
marginellt. Anledningen till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska
värden. Förslaget har uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget visar en marginell ändring av riksintressets avgränsning för att omfatta bebyggelsemiljöer
utmed, och på kanten till, den centrala höjdsträckningen, Laus backar. I norr utgår en mindre del
som vare sig topografiskt eller historiskt kan anses ingå i Laus backar.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Småskaligt 1800-talspräglat odlingslandskap med lång
bruknings- och bosättningskontinuitet i anslutning till
höjdsträckningen Lausbackar (en fd ö), med
fornlämnings- och bebyggelsemiljöer som väl avspeglar
alla tidsåldrar från förhistorisk tid till nutid.
(Fornlämningsmiljö, Gårdsmiljö, Kvarnmiljö).

Småskaligt 1800-talspräglat odlingslandskap med
bruknings- och bosättningskontinuitet från stenåldern
fram till idag, placerat i anslutning till höjdsträckningen
Lausbackar (en före detta ö).

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Stenåldersboplatser och skeppssättningar samt
stensättningar på flera järnåldersgravfält. Fornborg och
vikingatida-medeltida hamn. Medeltida kyrka och husruin
av sammanbyggd prästgård och kastal. Gårdar med
varierad och välbevarad bebyggelse från 1700- och 1800talen med få moderna tillskott. Väderkvarnar. Särpräglat
beteslandskap med omfattande hägnadssystem av trä.
I området ingår även:
Lau källa med brunnsbyggnad från 1918.

Stenåldersboplatser, skeppssättningar och stensättningar,
flera gravfält från järnåldern, fornborg och vikingatidamedeltida hamn. Medeltida miljö med kyrka, prästgård
och kastal. Gårdar med varierad och välbevarad
bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Stolpkvarnar av
trä och ett varierat beteslandskap på höjden med
omfattande trähägnadssystem.

Fornlämningsmiljöer från stenålder till sen vikingatid.
Medeltida miljö med en av den gotländska landsbygdens
största kyrkor samt välbevarad ruin av sammanbyggd
prästgård och kastal. Välbevarade bebyggelsemiljöer från
1700 -och 1800-talet i ett öppet, småskaligt och
mosaikbetonat inägolandskap med en blandning av åkrar,
inhägnade beteshagar och ängsrester, som tillsammans
ger en kontinuitet i markanvändningen från förhistorisk
tid till nutid. Fornlämningsmiljö, Gårdsmiljö,
Kvarnmiljö.

Gårdsbebyggelsens placering utmed vägarna som löper
på ömse sidor av den höjdsträckningen Lausbackar.
Den medeltida kyrkan och prästgårdsruinens/kastalens
framträdande placering på kanten till höjdsträckningen.
Betes- och åkerlandskap på höjdsträckningen med
flertalet kvarnar. Utblick med fria siktlinjer över kust och
hav från Laus backar. I söder en utlöpare från
höjdsträckningen (Litorinavallen) med stora gravfält,
avskilda från dåtida boplatser.

Sammanfattande värdetext 1987:
Lausbackarområdet är lättillgängligt och ger rika möjligheter till studier av botanik, geologi, ornitologi, lämningar
från förhistorisk tid, märklig medeltida kyrka samt intressant bebyggelse. Området är känt för sin naturskönhet i
synnerhet Botvidebackar längst i norr med sin vida utsikt från fornborgen över bygden och havet.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild
Ovanför den flacka kusten vid Lausvik reser sig Lausbackar med en låg klintkant mot kusten i norr och öster. Klintens
avgränsning sammanfaller nästan helt med
Ancylusvallen och högsta punkten, centralt i
området, utgör gränsen för Litorinahavet. Laubackar
utgörs av ett hedartat beteslandskap med tunna
jordar, beväxt med tall, rönn och oxel. Klinten är
bitvis jordtäckt, främst i söder, och här och där finns
åkerytor insprängda i landskapet. Delar av
Lausbackar har under historiens gång nyttjats för
grustäkt. I norr finns ett småskaligt
jordbrukslandskap med mindre åkerlappar, rester av
äldre ängsmarker, stenmurar och betesfållor.
Den naturgivna höjden, tillkommen under
Ancylustid och Litorinatid, bildar en tydlig
markering i landskapet för hur bebyggelse och
odlingslandskap knyter an till höjden.

Historisk landskapskaraktärisering
Den historiska dimensionen av landskapet vid
Lausbackar ger en bild av ett omfattande
beteslandskap över större delen av backen, med
insprängda åkerområden framför allt längs kanterna.
Uppe på backen finns endast en gård,
Lausbackar är en markant höjd i landskapet, med en tydlig klintkant
symptomatiskt nog med namnet Bjärges, medan
framför allt längs den östra och norra sidan och har en väl utbildad
övriga gårdar grupperar sig längs de två vägar som
löper på ömse sidor av höjden. Längst i sydväst finns strandlinje i form av ancylusvallen (svarta streckade linjen) och
Litorinavallen (den röda linjen), som satt sin prägel på området.
Gannor och Sunnkyrke gårdar. Följer man vägen
längs västra kanten av höjden passerar man gårdarna
Mattsarve och Gumbalde. I norr finns Gogs och Botvide och längs den östra sidan av klinten ligger Smiss, Hallsarve
och Kauparve.
Centralt på höjdens södra del ligger gården Bjärges, som har sina åkermarker längs den västra sidan av klinthöjden. I
övrigt har gårdarna sin huvudsakliga åkermark nedanför klinten, förutom några smärre ytor i norra delen och längs den
östra kanten av klinten. Samtliga gårdar i Lau socken är skattegårdar vid 1600-talets mitt (Jordeboken 1653). De flesta
är upptagna som hela hemman och tämligen stora. Mattsarve, Kauparve och Fie är upptagna som 14 respektive 15 och
15,5 marckeleij, vilket får ses som över normalstora gårdar. Hallbiens, Gumbalde, Botvide och Smiss är upptagna som
halva hemman.
Överlag ger bilden av gårdarna i Lau under 1600-talet en bild av en tämligen välmående bygd, även om det finns tecken
på att det har funnits ett antal ödegårdar under äldre tid. Så finns vid kusten i norr intill gården Botvide uppgifter om en
Walbiergs/Waldbärg och strax intill en gård med namnet Klints. Den senare är omnämnd i Husarbetsboken 1574/77

genom personen Norriellss Klindtz. Även längs vägen norr om Mattsarve gård finns indicier på en eller två ödegårdar
med namnet Lilla och Stora Tallmungen/Tallmunger (Ödegårdsregistret).
Den förhistoriska situationen pekar på att höjden har varit nyttjad som boplatsområde under stenåldern. I den södra
delen finns även spår av yngre boplatser, men i det stora hela förefaller den centrala delen av platån inte varit bebyggd i
någon större omfattning, utan framför allt nyttjats som gravplats. Här finns ett flertal fornlämningar med gravar som
troligen täcker större delen av bronsåldern och järnåldern.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Landskapet idag är förhållandevis ringa påverkat av sentida exploatering. Delar av hällmarksområdet på klinten betas
fortfarande och landskapet är öppet och visuellt väl tillgängligt.
I södra änden på Lausbackar ligger den märkliga Lau kyrka med sin förmodade prästgårdsruin. Kyrkan och ruinen,
belägen strax norr om kyrkan, är medeltida. Ruinen är rester efter ett medeltida hus förmodligen en prästgård. I ett
av rummen är det välvda taket delvis bevarat. Ruinen tillhör föreningen Gotlands Fornvänner.

Landskapet vid Lausbackar omkring 1700. Större delen av höjden utgörs av betesmarker och till viss del av skog. Åkermark finns
till en del längs den västra kanten och i norr, med några begränsade områden längs klintens östra kant. Bebyggelsen är
genomgående, med undantag av Bjärges, lokaliserad till de två vägar som löper på var sida om höjden i nordsydlig riktning. Den
röda linjen markerar föreslagen justering av avgränsningen av riksintresset utifrån det historiska landskapet. Blå linje visar
nuvarande avgränsning.

Kyrkan är en av Gotlands största landskyrkor. Det treskeppade romanska långhuset är äldst och uppfört under
1200-talets förra del. Omkring 1300 revs det gamla romanska koret och ersattes med ett treskeppigt kor i gotisk
stil, lika brett som långhuset. Kyrkan har fyra rikt utformade portaler med huggna figurer och växtornament.
Dagens bebyggelse härstammar till största delen från 1700- och 1800-talen och är utförd i sten. Vid områdets
sydöstra hörn ligger ett par gårdar som är tydligt influerade av schweizerstilen, vilket tar sig uttryck genom rikt
dekorerade snickarglädje- eller glasverandor. Längre fram ligger längs vägen ett stort baptistkapell i enkelt utförande
som också är representativt för 1900-talets tidiga influenser.
Gården Bjärges består av tre parter. Den västra och den norra parten har manbyggnader från 1800-talet med bevarade
gårdsmiljöer med ladugård och brygghus. Den östra parten, Lau Bjärges 1:39 som är byggnadsminnesförklarad, har en
äldre parstuga från 1700-talet. Ursprungligen hade parstugan ett flistak, men 1842 byggdes den om och försågs med
tegeltak. Brygghusflygeln är troligen från 1840-talet och något yngre än smedjan med flistak. Den ålderdomliga
ladugården med tröskhus har haft sitt branta tak täckt med halm. Längs östra sidan står en bodlänga i trä och sten
med oregelbundet takfall, sammanbyggt med ett vagns- och lammhus, allt från 1800-talet. På gårdsparten finns en
brunn av medeltida typ.

En central del i riksintresset Lausbackar utgörs av ruinen av prästgården och kyrkan. De är belägna i södra delen av klinten, med
vida utblickar åt alla håll. Foto Bernt Edenborg.

Uppe på Lausbackar ligger flera småställen från 1800-talets mitt och senare hälft, bl a det gamla fattighuset. På
Lausbackars nordvästra del ligger under Hallbjäns bl a en ytterst liten parstuga från 1800- talets början med ett
bulbrygghus med tillbyggd källare i sten.
Under klinten med fornborgen, på Lausbackars nordspets, ligger Botvide som består av två parter. Den södra har en
tvåvånings parstuga med bottenvåning från 1744 och övervåning från 1840. Huset har ursprungligen haft flistak och
utmärker sig genom sina två fulla våningar, som är sällsynt på denna typ av byggnad. Till parten hör en fin gårdsmiljö
med både brygghusflygel, en ladugård med tröskhus från 1891 samt diverse uthus.
Inom området finns dessutom tre väderkvarnar i gott skick från 1800-talets slut. Synnerligen naturskönt ligger Botvide
kvarn i fornborgen på Lausbackars nordspets med utsikt över bygden och Lausviken. I områdets mellersta del ligger
Mattsarve kvarn och nära kyrkan Hallbjäns kvarn. På Lausbackars östra sluttning ligger Laus Käldu, berömd för sitt
goda vatten som aldrig sinar.

Historiska skikt
Förhistorien, med talrika gravar och gravfält inom höjdområdet och med en fornborg på norra spetsen av klinten.
Medeltid genom den säregna kyrkan och den välbevarade ruinen av prästgården.
Historisk tid vad gäller bebyggelse och landskap.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse ska behandlas restriktivt och
i förekommande fall väl anpassas till miljön vad
gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella
metoder och material för att bibehålla byggnadernas
kulturhistoriska värden och för att upprätthålla
landskapsbilden.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt
för att bevara och främja riksintressets värden.
• Ett fortsatt eller utökat bete är väsentligt för att bevara
och främja riksintressets värden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.
En av de mindre grusvägar som passerar över Lausbackar, med
välbevarade stenmurar.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Förslaget visar en marginell ändring av riksintressets avgränsning för att omfatta det till gårdarna tillhörande
odlingslandskapet. I norr utgår en mindre del som vare sig topografiskt eller historiskt kan anses ingå i Laus backar.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Lausbackar [I 35]
Socken: Lau
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Bandlunde [I 37] (Burs sn)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
I uttrycken utesluts att det finns en rekonstruktion av ett järnåldershus. Riksintresset representerar
en miljö från i huvudsak järnåldern och då utgör inte denna sentida rekonstruktion ett uttryck för
riksintresset.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en marginell ändring för att komplettera
riksintressets kärnvärden och uttryck.
Tyngdpunkten i riksintresset ligger i det omfattande och komplexa förhistoriska kulturlandskapet,
kopplat till strandnära aktiviteter. Dagens gårdar i västra delen av området visar på en kontinuitet
och expansion i brukandet från järnålderns mer strandnära miljöer till dagens bebyggelselägen.
Avgränsningen har endast kompletterats med några fornlämningsmiljöer i direkt anknytning.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Ovanligt tät fornlämningsmiljö från järnåldern med stort
vetenskapligt och pedagogiskt intresse, beläget i ett
betespräglat och kustanslutet odlingslandskap.

Ovanligt tät fornlämningsmiljö från i huvudsak järnåldern
som ger en god bild av ett under förhistorisk tid intensivt
nyttjat kustområde, speglande havets och handelns
betydelse för det gotländska samhället under framför allt
vikingatid. Inåt land har fornlämningsmiljöerna
kontinuerligt utvecklats i takt med markanvändningen
och kompletterats med flera intressanta gårdsmiljöer från
1700- och 1800-talen i ett småskaligt odlingslandskap.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Omfattande stensträngssystem, gravfält, fornborg och
husgrunder med skärvstenshögar, bl.a. Stavars hus,
Gotlands största husgrund. Ovanlig koncentration av
block med sliprännor och slipytor samt en vikingatida
hamn med spår av båthus och bebyggelse. Vikingatida
bebyggelselägen intill dagens gårdar från 1700- och
1800-talen med flera intressanta gårdsmiljöer, ofta i
ursprungligt läge. Rekonstruerad järnåldersgård vid
Stavgard.

Ett ytmässigt omfattande och komplext
järnålderslandskap bestående av ett extensivt system av
stensträngar (stenhägnader), ett flertal husgrunder från
järnåldern, bl a Stavars hus, Gotlands största husgrund.
Gravar och gravfält och öns största koncentration av
block med sliprännor och slipytor. Lämningar av en
hamn- och handelsplats från vikingatid-tidig medeltid.
Spår av fiskebodar och båthus och fynd av flera
silverdepåer från vikingatid med koppling till
hamnområdet.
Inåt land gårdsmiljöer från 1700- och 1800-talen, väster
om järnålderns och vikingatidens bebyggelselägen.
Småskaligt inägolandskap med åkrar, slåtteräng och
beteshagar. Fornlämningsmiljöer med husgrunder och
stensträngar bevarade som åkerholmar.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987:
Ett gammalt kulturlandskap, rikt på minnen från förhistorisk tid alltifrån bronsålder in i medeltid med
kulturhistorisk intressant bebyggelse från 1700- och 1800-tal. Ett område med stora vetenskapliga och pedagogiska
värden och vacker natur.

Naturmiljö och landskapsbild
Ett stycke gotländskt kulturlandskap präglat av relativt karg mark, framför allt mot kusten, beväxt med en, hagtorn,
nypon och tall. Strandzonen innehåller frodig vegetation inom vissa delar, medan andra utgörs av mer öppna flacka
strandmarker.
Det förhistoriska kulturlandskapet knyter direkt an till kusten, i form av såväl äldre hamnläge, ett stort antal hägnader
och stenar med slipytor och sliprännor.

Historisk landskapskaraktärisering
Tyngdpunkten i riksintresset ligger framför allt i de talrika och välbevarade lämningarna från en förhistorisk
kulturlandskapshorisont, kopplat till det historiska landskapet och en kustanknuten verksamhet över tid. I området
nordligaste del finns flera bronsåldersrösen längs den forna stranden. Här finns också ett flertal gravar, resta stenar och
stensträngar från den äldre järnåldern.

Landskapet under äldre tid inom riksintresset, här illustrerat med kartan från ca 1700, karaktäriseras av ett omfattande betes- och
skogslandskap längs kusten och upp mot landsvägen åker- och ängsmarker och tillhörande gårdar. Inom framför allt det kustnära
landskapet och i ängs- och betesmarkerna finns omfattande lämningar av ett välbevarat förhistoriskt kulturlandskap. Gården
Bandlunde torde dock ligga kvar på sin mer eller mindre ursprungliga plats. Tolkad avgränsningen av riksintresset utifrån
landskapet år 1700 med röd linje. Tidigare gällande avgränsning med blå linje.

I de inre delarna av miljön, i anslutning till de nuvarande gårdarna, finns talrika lämningar från den äldre järnålderns
bosättningar och landskapsutnyttjande i form av husgrunder, hägnader, gravfält och odlingsspår. Den mest kända
husgrunden från den äldre järnåldern är det så kallade Stavars hus, Gotlands största bevarade husgrund med sina 67
meter. Husgrunden är arkeologiskt undersökt på 1930-talet av John Nihlén.
Från husgrunden leder en fägata ner mot den nuvarande
stranden och binder samman gården med de talrika
lämningar och spår som finns vid kusten av en
hamnverksamhet, troligen med rötter i den äldre
järnåldern, men med betoning på yngre järnåldern.
Arkeologiska undersökningar av hamnområdet har visat
på en omfattande verksamhet på platsen, såväl av
handelskaraktär som hantverksproduktion.
En anmärkningsvärd företeelse på platsen utgör de
mycket talrika fornlämningarna i form av så kallade
slipskårestenar (svärdslipningsstenar) som förekommer
i ett brett bälte längs den forntida strandlinjen i ett ca
800 meter långt stråk. Ansamlingen av denna
fornlämningstyp saknar motstycke på Gotland.

Det så kallade Stavars hus; ett 67 meter långt hus från den äldre
järnåldern, längsta husgrunden på Gotland, undersökt
arkeologiskt på 1930-talet av John Nihlén. Platsen är öppen och
husgrunden, med intilliggande husgrunder, är väl framträdande
i landskapet.

Det äldre kartmaterialet speglar till viss del även den
förhistoriska situationen, bl a genom att det i kartan står
”Snäckhus” vid kusten, vilket referar till vikingatidens båtar (”snäckor”). Nämnda Snäckhus är väl framträdande i
landskapet än idag, där det ligger på en udde ut i den forna viken. Kustzonen under 1600-talet utgörs av skogsmark,
sannolikt tämligen gles, längs hela strandområdet. Ovanför strandzonen finns omfattade hagmarker och ängsmarker,
vilka till våra dagar i hög grad ännu kvarstår och där det förhistoriska landskapet till delar ännu bevarats.
Bandlunde gård är delad i två parter, varav den ena brukas av ”Oloff Persson, hwilcken hafwer ärfdt gården och a:o
1653 såldt hälfften till Peer Jöransson glaassmestare för 20 dr smt”.
Som på övriga Gotland finns det tecken på att det
tidigare har funnits flera gårdar inom området,
försvunna under loppet av medeltiden. Strax norr
om Häffinds gård finns exempelvis några åkrar som
går under namnet Kalbiärz, vilket troligen indikerar
en nu försvunnen gård. Sydväst om Häffinds nämns
ägorna Stora och Lilla Sandarve, pekande mot att
det sannolikt funnits två tidigare gårdar här.
Även längre ner mot Bandlundeviken, i ett område
som idag går under namnet Stavgard, finns en
antydan till en tidigare gård, genom en äga med
namnet Hasshögården, vilket pekar mot ett litet
stycke äng som legat intill själva gårdsplatsen.
Kopplingen mellan det förhistoriska landskapet och
det historiska ligger framför allt i områdets centrala
delar och området ner mot kusten; från Stavars hus
till Bandlundeviken. Hägnader, fägator och
odlingslämningar visar på ett tydligt kontinuerligt
nyttjat landskap, där vissa förhistoriska hägnader
även utgör gränser och hägnader under historisk tid.

Ett av de fascinerande landskapselementen inom
Bandlundevikenområdet är den mycket ålderdomliga så kallade
Stavars väg som börjar ca 100 meter från lägerskolan Stavgard och
vidare ca 300 meter rakt västerut fram till Stavars hus.

I västra delen av området finns välbevarad gårdsbebyggelse från 1700- och 1800-talen med flera intressanta
gårdsmiljöer, i ursprungligt läge. På Vanges ligger ett gårdsmuseum som visar en gotländsk gårds utveckling fram till
mitten av 1950-talet med byggnader, maskiner och inventarier. Vid Hummelbos finns flera välbevarade gårdsparter, där
den norra är byggnadsminne och bebyggd med tvåvånings parstuga i sten, flygel, bodlänga och ladugård i sten och flera
ekonomibyggnader i trä. Intill gården ligger det välhävdade Hummelbos änge, en slåtteräng, som kan ge bild av 1700talets brukningslandskap med kontinuitet ner i järnålder. I övrigt finns här ett småskaligt inägolandskap med åkrar och
beteshagar. I detta, ännu aktiva jordbrukslandskap har vissa spår av förhistoriska anläggningar och hägnader odlats bort,
men även här bevaras fornlämningsmiljöer med husgrunder och stensträngar i större och mindre åkerholmar.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Ett landskap präglat av den förhistoriska situationen, med vid kusten tämligen öppna och stora områden med åtskilliga
lämningar i existerande
skogar och ängsmarker,
framför allt ner mot
kusten, som till delar
betas. Inåt land
gårdsmiljöer med aktivt
brukad mark.

Stavgard lägerskola
Centralt inom
kulturmiljön finns
Stavgard lägerskola,
som sedan 1970-talet
bedriver tematiska
kurser för skolklasser,
med betoning på att
förmedla järnålderns
historia. Lägerskolan
Delar av den rekonstruerade järnåldersmiljön vid Stavgard lägerskola.
består bland annat av ett
antal rekonstruerade byggnader och ligger mitt i ett klassiskt järnålderslandskap med många spår av bebyggelse,
hägnader och fossila åkersystem från
förhistorisk tid.

Historiska skikt
Förhistoriskt kulturlandskap, kustanknuten kontinuerlig verksamhet. Historiskt betes- och ängspräglat kulturlandskap.
Gårdsmiljöer i ett småskaligt odlingslandskap.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i sedan tidigare obebyggda områden.
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas annat än som komplettering till befintlig bebyggelse och i förekommande
fall väl anpassas till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Ett fortsatt eller utökat bete inom fornlämningsmiljöerna och längs kusten är väsentligt för att bevara och främja
riksintressets värden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor hänsyn
tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av gränsdragning
Tyngdpunkten i riksintresset ligger i det omfattande och komplexa förhistoriska kulturlandskapet, kopplat till strandnära
aktiviter. Dagens gårdar i västra delen av området visar på en kontinuitet och expansion i brukandet från järnålderns
mer strandnära miljöer till dagens bebyggelselägen. Avgränsningen har endast kompletterats med några
fornlämningsmiljöer i direkt anknytning.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Bandlunde [I 37]
Socken: Burs
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län
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5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/).
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Uggarde-Vinarve [I 38] (Rone och Eke socknar)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör och kompletterar den tidsperiod det rör sig om.
Fornlämningsmiljöerna från brons- och järnålder ingår även i ett område med kontinuerlig
markanvändning under medeltid, fram till 1700-tal och nutid. Ändring av uttrycken är mer
utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och beståndsdelarnas
sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset knyter framför allt an till det förhistoriska landskapets
uttryck i form av gravar av skilda slag och fossila åkersystem, hägnader och fägator i sten samt
förekommande husgrunder samt det kontinuerliga nyttjandet av landskapet upp till våra dagar.
Avgränsningen föreslås därför att justeras med betoning på kärnvärdena i form det förhistoriska
kulturlandskapet. Den östra, norra och södra delen följer i stora drag den tidigare avgränsningen. Ett
område i väster föreslås utgå, eftersom det inte är tydligt knutet till de fornlämningar och
kulturlandskap som beskrivs i riksintressebeskrivningen.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Mäktig fornlämningsmiljö från brons- och
järnåldern belägen i kustnära karg hedmark.

Omfattande och komplex fornlämningsmiljö från brons- och
järnåldern belägen i kustnära ängs- och hedmark med bl a
"Uggarde rojr", Gotlands största bronsåldersröse. Historisk och
rumslig koppling till sentida gårdsmiljöer från framför allt 1800tal med boplatskontinuitet från troligen medeltid.
Landskap med bronsåldersrösen längs den forna kustlinjen, utgör
ett av Gotlands bättre exempel på hur landskapet nyttjandes under
bronsålder och äldre järnålder.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Koncentration av storrösen med bla "Uggarde
rojr", Gotlands största bronsåldersröse, enstaka
skeppssättningar, stensättningar, lämningar efter
vikingatida och medeltida bebyggelselägen.
Gotlands största sammanhängande fossila
åkersystem vid Vinarve med ett 60-tal
vallomgivna, försänkta åkerytor. Många
stenmurar.

Koncentration av stora rösen från bronsåldern längs den forna
kusten. Spridda mindre gravfält och enstaka gravar i området i
form av skeppssättningar och stensättningar.
Bebyggelselämningar från järnålder i form av såväl husgrunder
och stensträngar. Stort sammanhängande område med fossil
åkermark bestående av ett 60-tal vallomgivna försänkta åkerytor.
Hällar med sliprännor.
Småskaligt betes- och åkerlandskap som är ringa påverkat av laga
skiftet vid slutet av 1800-talet med ett stort antal stenmurar.
Öppna och betespräglade strandmarker.
Manbyggnader och uthusbyggnader i sten och bulteknik från
1700- och tidigt 1800-tal med alla uthusbyggnader i behåll.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987:
Ett synnerligen rikt och koncentrerat fornlämningsområde med spår från främst brons- och järnålder i ett
kulturlandskap med mycket ålderdomlig karaktär.
Här finns bebyggelsespår som visar att området varit bebott kontinuerligt sedan bronsåldern. Här finns också ett av
Gotlands största sammanhängande fossila åkersystem, i nära anslutning till de nuvarande gårdarna, av vilka några
hyser kulturhistoriskt intressanta byggnader från 1700- och 1800-talet.
Ett pedagogiskt och lättillgängligt område med stora kulturvärden - en mycket vacker miljö.

Naturmiljö och landskapsbild
Området består till största delen av ett hedbeteslandskap på 0-15 meters nivå över havet, där de inre delarna består av en
del åkermark, blandat med skogbeväxta tidigare ängsmarker, till en del betade. Odlingsgraden minskar alltmer mot
sydväst och övergår söder om Uggårde i ett öppet hedbeteslandskap med gräsklädda marker och låga talldungar, där
bebyggelse saknas. Marken i söder består av fuktighetsbevarande märgelsten, beväxt med enstaka tall och en, vilket
tillsammans med de långa stengärdesgårdarna sätter sin prägel på området ner mot den flacka kusten och strandängarna.
Längre in mot land, övergår landskapet i åkermark och insprängda äldre ängsmarker och skogsmarker, vilka hyser ett
stort antal fornlämningar.
Rösenas koppling till strandzonen är ett mycket bra exempel på hur människan nyttjat landskapet. I de inre delarna av
miljön har till del den strandvall som löper genom området nyttjats till såväl odling som gravläggning.

Historisk landskapskaraktärisering

Landskapet runt Uggårde rojr är präglat av spridda rösen över ett stort område, blandad med stensättningar. I kartan är markerat
med svagt röd ton förekommande rösen som är av den storleken att de framträder i laserhöjdkartan. Att lägga märke till är hur
utspridda de är över ett stort område, utan någon koncentration till ett specifikt område. Bronsålderns rösen fungerade som en
form av revirmarkering, för att märka ut det territorium man ansåg sig ha rätten till. Källa Riksantikvarieämbetet.

Den historiska aspekten på miljön
innebär att tyngden i riksintresset ligger
i ett omfattande kulturlandskap från
bronsålder-tidig järnålder. På den glest
beväxta strandheden sydväst om
gårdarna Vinarve och Uggårde, i ett
stråk ca 200 meter från nuvarande
stranden, ligger mäktiga
bronsåldersrösen på något avstånd från
varandra. Det största - Uggårde Rojr är 7 meter högt och 50 meter i diameter.
Flera rösen i området har någon form av
sydkonstruktion. Förutom rösen finns
här många stensättningar, dels
ensamliggande, dels samlade i mindre
gravfält. Stensättningar finns också på
ett område närmare kusten, tillsammans
med ett stort antal stenar med slipskåror
och slipade ytor. Dessa lämningar torde
Uggårde rojr, Gotlands största bronsåldersröse; 7 meter högt och 50 meter i
mer tillhöra den yngre järnåldern. Vid
diameter.
Vinarve finns, förutom rösen och
stensättningar, även ett antal mindre
skeppssättningar.
Följer man landskapet längre in mot land från kustzonen, finns de lämningar som skall knytas till byggarna av rösena,
nämligen omfattande spår från tidig odling och bosättning. Här finns inom ett ca 100 ha stort område närmare 200
åkerytor av en typ som nyttjades under bronsålder-tidig järnålder. Ytorna har som regel en storlek om 30-40 meter i sida
och är som regel kvadratiska och omges av låga jordvallar vilka har bildats över tid då matjorden vid plöjning förts ut åt
sidorna. I området med fornåkrar finns även flera gårdar med tillhörande hägnader och fägator från den äldre järnåldern.
Sett i ett vidare perspektiv kan man ana en koppling till de historiska gårdarna i området, såsom Uggårde, Vinarve,
Sigdes med flera.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur

Norr om Uggårde gård och väster om Vinarve gård finns ett av Gotlands största fossila åkersystem, med datering till bronsålder äldsta järnålder. Bilden ovan visar hur väl de kvadratiska åkerytorna syns i en laserhöjdkarta. Det med gult markerade områdena
hyser tydliga spår av detta system av fossil åkermark. Källa Riksantikvarieämbetet.

Dagens landskap kan sägas bestå av två delar. Ut mot kusten, söder om Uggårde och sydöst om Vinarve, är landskapet
öppet och betat med mindre inslag av hedmarksbetonad vegetation. Innanför Uggårde handlar det om ett mosaikartat
odlingslandskap, med en blandning av åkerytor och skogliga parter, som till del betas. Bebyggelsen inom området
utgörs i princip av den byggnation som tillkom vid laga skiftet, med några undantag av senare tillkommen bebyggelse.
Inom området finns ett antal kulturhistoriskt intressanta byggnader från 1700- och 1800-talet, framför allt kopplade till
gårdarna Vinarve och Sigdes.
Gården Vinarve består av två tätt liggande parter, varav den ena brukas som jordbruk och den andra är fritidshus.
Båda parterna har tvåvåningsparstugor med köks- och brygghusbakbyggen, uppförda i etapper från 1700-talets slut till
1800-talets mitt. Den östra partens mangårdsbyggnad är mycket välbevarad med bl a ursprungliga snickerier och
flistak av vildtäckningstyp på bakbygget.
Gården Sigdes är en ensamgård från 1800-talets mitt, numera fritidsbostad. Den är vackert belägen i lövmark.
Mangårdsbyggnaden är en stor parstuga med tegeltak. Ett stort köks- och brygghusbakbygge har på ett harmoniskt sätt
tillfogats huvudbyggnaden på 1800-talets andra hälft. Till gården hör en flygel, samt en ladugård från sent 1800-tal
under ett vackert spåntak.

Historiska skikt
Förhistoriskt kulturlandskap, speglat i öppna landskap med spridda rösen och stensättningar, parat med ett mosaikartat
odlingslandskap med omfattande spår av boende och brukande av jorden.
Ett historiskt landskap, med gårdarna Uggårde, Vinarve och Sigdes, ännu belägna på samma ställe som under 1600-talet
och med bebyggelse från huvudsakligen 1800-talet.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas annat än som komplettering till befintlig bebyggelse.
• Eventuell ny bebyggelse bör utformas med stor hänsyn till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• I området runt Uggarde rojr är det väsentligt att igenväxning motverkas för att underlätta förståelsen av de rumsliga
sambanden mellan riksintressets uttryck.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.
• Skogsbruksåtgärder ska ske i former som bedöms förenliga med kulturmiljövårdens intressen.

Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor
hänsyn tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av gränsdragning
Förslaget till avgränsning av riksintresset knyter framför allt an till det förhistoriska landskapets uttryck i form av
gravar av skilda slag och fossila åkersystem, hägnader och fägator samt förekommande husgrunder.
Hänsyn har också tagits till möjligheten att spegla det kontinuerliga nyttjandet av landskapet fram till våra dagar.
Utgående från detta har vissa delar i den västra delen av riksintresset uteslutits. I övrigt är det en tämligen stor
överensstämmelse med tidigare avgränsning.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Uggarde-Vinarve [I 38]
Socken: Rone
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län
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Änggårde [I 39] (Rone sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden och att en del av
området (fiskeläget Tomtbod) snarare representerar ett separat kulturhistoriskt skede och andra
uttryck än den övriga miljön. Förslaget har uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör den tidsperiod det rör sig om. Ändring av uttrycken är mer
utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och beståndsdelarnas
sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en tydligare knytning till kärnvärdena i
riksintresset, de rika fornlämningsmiljöerna och gårdsmiljöerna. Det innebär att ett område i öster
med rika fornlämningsmiljöer läggs till riksintresset samt att fiskeläget Tomtbod i Burs socken
utgår. Fiskeläget har visserligen använts av de omgivande gårdarna under 1700- till 1900-talets
husbehovsfiske, men representerar ett annat kulturhistoriskt skede än miljön i övrigt. Den värdefulla
fiskelägesmiljön vid Tomtbod bedöms höra bättre till riksintresset gotländska fiskelägen [I 60].

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Odlingslandskap med förhistorisk bosättningsoch brukningskontinuitet med ängs- och
hagmarker i anslutning till
gårdsbebyggelsen.(Fornlämningsmiljö,
Gårdsmiljö).

Odlingslandskap med förhistorisk bosättnings- och
brukningskontinuitet från bronsåldern till idag. Ängs- och
hagmarker som tillsammans med de välbevarade gårdsmiljöerna
från 1700- och 1800-tal ger en mycket belysande bild av hur de
kustnära gårdsmiljöerna på Gotland såg ut innan laga skifte
genomfördes. Fornlämningsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Fem storrösen och en skärvstenshög från
bronsåldern, järnåldersgravfält, husgrunder,
stensträngssystem med fägator och fossil
åkermark. Älvkvarnsblock, malstenar och
slipskårestenar. Välbevarad gårdsbebyggelse
från 1700- och 1800-talen där några av husen
och bodarna har flistak. Många stenmurar.
I området ingår även:
Tomtbods fiskeläge med bodar, båtlänningar,
gistgardar och lysstänger.

Fem storrösen och en skärvstenshög från bronsåldern i
gränsområdet till den forna kusten, järnåldersgravfält, husgrunder,
stensträngssystem med fägator och fossil åkermark i ängsmarkerna.
Älvkvarnsblock (skålgropar), malstenar och slipskårestenar.
Gårdsbebyggelse från 1700- och 1800-talen där några av husen och
bodarna har flistak. Gårdsbildning vid Änggårde, där tre av fyra
parter ännu ligger kvar på ursprunglig plats samt vid Gullgårde
med två parter. Stenmurar.

Sammanfattande värdetext 1987:
Ett i lövängar och igenväxande betesmarker liggande större fornlämningsområde med täta spår efter bosättning från
brons- och järnålder. Kontinuitet kan skönjas till våra dagars bebyggelse norr härom med flera kulturhistoriskt
intressanta byggnader från 1700- och 1800-talet, bl a finns här Gotlands enda åretruntbebodda hus med flistak.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild
Området utgörs av ett större åkerområde norr om gårdarna
och i söder enstaka mindre åkerytor, insprängda i äldre
lövskogsmarker. Igenväxande ängar och lövrika
betesmarker med inslag av tall präglar stora delar av
området. Ställvis är området mycket blockrikt, framför allt
ner mot stranden. Nivån över havet är ca 5-10 meter.

Historisk landskapskaraktärisering
Landskapet kring Änggårde och Jakobs är mycket
komplext med en tydlig förankring i förhistorien genom ett
mycket stort och välbevarat forntida landskap i form av
åkrar, hägnader, husgrunder och gravar från bronsålder och
järnålder. I ängs- och betesmarkerna, framför allt väster
och söder om gårdarna, ligger fornlämningarna tätt. I öster,
längs med den forna kusten, ligger mäktiga
bronsåldersrösen, av vilka Lejsturojr är mest imponerande
med sina 40 meter i diameter, fyra meter högt och med en
djup krater. I närheten ligger en märklig och imponerande
gräsöverväxt hög, som är hela 47 meter i diameter och 3
meter hög. De flesta rösena har en eller flera så kallade
sydkonstruktioner i form av resta stenar, offerkistor m.m.

Fornlämningar väster om Änggårde och den
kulturhistoriskas vandringsled som löper genom området.

Längre bort i väster, i ängsområdets mitt, finns så kallade skärvstenshögar, som indikerar var bronsålderns boplatser
troligen har legat. Här finns också de tydliga lämningarna efter äldre järnålderns människor i form av deras husgrunder,
omfattande stensträngssystem som inhägnat inägorna, flera områden med övergivna fossil åkersystem, fägator, mindre
gravfält med både runda och fyrkantiga stensättningar samt skålgropsförekomster i stenblock. Fornlämningsbilden visar
på att det har funnits bosättning vid Änggårde sedan bronsåldern.

Centralt i det forntida landskapet ligger gården
Änggårde. När vi möter den i Jordeboken 1653 är
den upptagen som ett helt hemman om 15
marckeleij och ägs av en Eschil Jabobsson.
Intill och något 100-tal meter söder om Änggårde,
ligger Jakobs gård, en relativt liten gård som
sannolikt är avstyckad från Änggårde någon gång
under tidig medeltid. Den beskrivs i Jordeboken
1653 som ett halvt hemman om 4 ½ marckleij och
brukas av en Michel Hansson. Jakobs är en
kronogård vid den här tiden och har uppenbarligen
till och från legat öde.
Följer man gårdarna Änggårde och Jakobs fram
till storskiftet är Änggårde delad i fyra parter, där
bebyggelsen ligger kvar på samma ställe. Även
vid laga skiftet 1872 ligger bebyggelsen kvar,

Landskapet vid Änggårde och Jakobs 1700. Bebyggelsen är
lokaliserad till gränsen mellan åker och äng norrut och utmark,
betesmark i söder. En för Gotland karaktäristisk placering.

liksom fram till 1930-talet, vilket framgår väl av den äldre ekonomiska kartan. Gården Jakobs är inte storskiftad, vilket
pekar på att gården enbart utgjorde en part. När vi möter gården i laga skiftet 1872 är det ännu enbart en part och tycks
så ha ha varit allt sedan 1700-talets början fram till våra dagar.
Båda gårdarna har således så långt man kan följa dem i de historiska källorna legat på samma ställe och troligen från
tidig medeltid.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Landskapet runt Änggårde har än idag kvar mycket av den äldre strukturen, med åkermarken norr om gårdarna och med
omfattande ängs- och betesmarker i söder. Stora arealer nyttjas som bete, i och med den hästgård som finns i området.
Ängsmarkerna är förhållandevis öppna och lättillgängliga och området väster om Änggårde är en besöksplats med
informationsskyltar. Här finns en kulturstig som tar med besökaren runt i den rika fornlämningsmiljön.
Norr om fornlämningsområdet ligger den nuvarande bebyggelsen med byggnader från 1700- och 1800-talet av
kulturhistoriskt intresse.
Gårdarna vid Änggårde i Rone består av fyra parter, varav en är utskiftad. De tre återstående gårdarna ligger utmed
vägslingan. Hela grannlaget visar på en äldre bebyggelsestruktur och flera byggnader är kulturhistoriskt värdefulla.
I början av vägslingan kommer den västra parten som är ett intressant snickarglädje hus från 1900-talets början. Det
ligger en bit indraget från vägen. Huset är mycket stort och består av flera sammanbyggda huskroppar och är
välbevarat från byggnadstiden. Till gården hör ladugård och flera uthusbyggnader.
Strax öster därom ligger Änggårde 6:4, som består av en mangårdsbyggnad med flistak av sandsten. Huset är en
tvåvånings parstuga med köks- och brygghusbakbygge, uppfört under 1700- och 1800-talet. Byggnaden har en historia

Landskapet vid Änggårde och Jakobs 1700, med förekommande registrerade fornlämningar. Med blå linje visa 1987 års
avgränsning av riksintresset, med röd linje föreslagen justering utifrån landskapet 1700. Längst i nordost ligger gården
Gullgårde, i kanten av det omfattande ängsområdet (grönt i kartan) som knyter samman gårdarna inom miljön, men där den
förhistoriska bilden är helt koncentrerad till den sydvästra delen och intill gårdarna Änggårde och Jakobs.

som ödegård under flera år, men är numera restaurerad. I samband med restaureringen återfick byggnaden sitt flistak av
sandsten. Byggnaden är skyddad som byggnadsminne.
På motstående sida om vägen ligger den södra
parten, som består av en tvåvånings parstuga i
sandsten under tegeltak med köks- och
källarbakbygge. Källarbakbygget är belagt med
flistak. Mangårdsbyggnaden är uppförd i ett
flertal etapper under 1700-talet och början av
1800-talet. Även detta huset har stått öde i många
år, men är nu restaurerat. Huset visar tydligt
byggnadsutvecklingen i bygden och är en stilfull
representant för Rones byggnadskonst.
I väster ligger gården Jakobs. Parten består av en
ålderdomlig mangårdsbyggnad från 1700-talet.
Byggnaden är en parstuga med rosaputsade fasader
under ett enkupigt tegeltak. Ladugården är uppförd
under 1880-talet. Gårdsmiljön har kompletterats på
1980-talet med ytterligare en mangårdsbyggnad.
Gullgårde består av två parter med byggnader av
högt kulturhistoriskt värde, belägna i det öppna
beteslandskapet intill landsvägen.

Änggårde 6.4. Byggnaden torde, i likhet med södra manbyggnaden vid
Gullgårde, vara från 1700-talet. Den har flistak av sandsten, vilket
tidigare var det vanliga takmaterialet på sydöstra Gotland. Numera är
det mycket ovanligt med flistak, särskilt på bostadshus.

Södra parten vid Gullgårde består av en
1700-tals tvåvåningsparstuga med köksoch brygghus samt källarbakbygge, allty
med flistak av vildtäckningstyp. En kort,
hög flygel från 1800-talet har också
kulturhistoriskt värde, liksom några mindre
bulbyggnader.
Norra parten vid Gullgårde har en för
bygden stiltypisk tvåvåningsparstuga med
brant tegeltak. Nedervåningen är sannolikt
från 1700-talet och övervåningen
tillkommen vid 1800-talets mitt. En stor
flygel med tegeltak är sammanbyggd med
manbyggnadens östra hörn med en säregen
förbindelsebyggnad med rundad vägg.

Jakobs, en envånings parstuga från 1700-talet

Historiska skikt
Förhistorisk tid i form av ett omfattande fornlämningslandskap från perioden bronsålder äldre järnåldern.
Historisk tid genom två gårdar som ligger kvar på det sannolika medeltida läget. Odlings- och ängeslandskap med
tydliga rötter i en förhistorisk situation genom hägnader, fossil åkermark, äldre vägar etc.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och i förekommande fall väl anpassas till miljön vad gäller volym,
•
•
•
•

skala och placering.
I områdets östra obebyggda delar bör ingen ny bebyggelse tillåtas.
Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.

Uttolkning av gränsdragning
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en tydligare knytning till kärnvärdena i riksintresset, de rika
fornlämningsmiljöerna och gårdsmiljöerna. Det innebär att ett område i öster med rika fornlämningsmiljöer läggs till
riksintresset samt att fiskeläget Tomtbod i Burs socken utgår. Fiskeläget har visserligen använts av de omgivande
gårdarna under 1700- till 1900-talets husbehovsfiske, men representerar ett annat kulturhistoriskt skede än miljön i
övrigt. Den värdefulla fiskelägesmiljön vid Tomtbod bedöms höra bättre till riksintresset gotländska fiskelägen [I 60].

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Änggårde [I 39]
Socken: Rone
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län
———————————————————————-

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Östergren, M. 1989. Mellan stengrund och stenhus.

Grötlingbo [I 40] (Grötlingbo sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen innebär en utvecklad beskrivning av området som tydliggör den
tidsperiod det rör sig om.
Fysiska avgränsningen
Föreslagen avgränsning av riksintresset, byggd på det landskapets historiska utveckling, innebär två
större skillnader. I väster föreslås avgränsningen gå fram till länsväg 142, som utgör en del av den
historiska ringvägen och inkluderar flera värdefulla bebyggelsemiljöer. Därmed föreslås även
kyrkan i nordväst med närmiljön läggas till riksintresset, så att den historiska miljön kan sägas
utgöra en centralbygd. Tidigare tillhörde kyrkan separat riksintresset Gotlands medeltida
kyrkomiljöer [I 59]. I övrigt rör det sig om mycket marginella förändringar i relation till tidigare
gräns.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Odlingslandskap intill kusten med påtaglig
förhistorisk kontinuitet i fråga om markutnyttjande
och bebyggelse men även med spår av 1700-talets
markanvändning. (Sockencentrum, Kvarnmiljö,
Gårdsmiljö).

Centralbygd med ålderdomligt och välbevarat
odlingslandskap med väl bibehållna hägnadssystem.
Landskapet har ursprung i äldre järnålder och är brukat och
bebott i kontinuitet. Utmed en ringväg, av delvis förhistoriskt
ursprung som omger odlingsbygden återfinns välbevarade
gårdsbebyggelse från medeltid och 1700- och 1800-tal samt
medeltida kyrka och prästgård. Vid kusten fiskelägen och på
utmarken kvarnar som varit knutna till gårdarna. Kyrkomiljö,
vägmiljö, kustmiljö, fornlämningsmiljö

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Täta fornlämningsmiljöer med fynd från stenålder,
storröse, husgrunder, stensträngssystem, fossil
åkermark samt fornborg med husgrund. Medeltida
kyrka och prästgård. Gårdar med genuin bebyggelse
i sten från medeltid samt 1700- till tidigt 1800-tal.
Medeltida gården Kattlunds. Byggnader med flistak
bla vid Kattlunds och strandbodar vid Austerbod.
Väderkvarnar i sten och trä. Äldre vägnät, delvis av
förhistoriskt ursprung. Omfattande och väl bibehållet
hägnadssystem av sten i ett odlingslandskap präglat
av små åkrar, beteshagar, ängen och öppna betade
strand- och alvarmarker.

Fornlämningsmiljöer med fynd från stenålder, storröse,
husgrunder, stensträngssystem, fossil åkermark samt fornborg
med husgrund. Medeltida kyrka samt prästgård.
Gårdar med bebyggelse i sten från medeltid samt 1700- och
1800-tal. Medeltida gården Kattlunds. Byggnader med flistak
bland annat vid Kattlunds. Strandbodar vid Austerbod.
Väderkvarnar i sten och trä. Äldre vägnät. Hägnader av sten,
små åkrar, beteshagar, ängen och de öppna betade strand- och
alvarmarker.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987:
Det ålderdomliga kulturlandskapet ger en god bild av en kustbygds utveckling från förhistorisk tid till våra
dagar, med tydlig kontinuitet i kulturlandskapets utformning, markanvändning och bebyggelsens placering invid
forntida boplatser. Den nuvarande bebyggelsen frän medeltid, 1700- och 1800-talen är relativt opåverkad liksom
det ålderdomliga odlingslandskapet.
Ett pedagogiskt och lättillgängligt område med viktiga historiska odlings- och bebyggelsemönster frän olika tider i
en mycket vacker miljö.

Naturmiljö och landskapsbild
Området består av en stor del av Grötlingbo socken. Det är ett av Gotlands lövrikaste områden. Lövträdsvegetationen är
särskilt utmärkande i de norra delarna av området. Här finns flera hävdade ängen, igenväxande lundar, betesmarker och
åkrar. Ask, ek, björk och hassel dominerar. Marken är rik på buskar och beväxt med bland annat ett flertal orkidéer.
Söder om detta frodiga område, vid Rovalds och ut mot kusten, vidtar ett kargt hedlandskap med få och magra
åkermarker. Här är gräsmark och enbuskmark där låga stenmurar skär genom det öppna landskapet.
Längre söderut återkommer lövmarkerna i ett ålderdomligt odlingslandskap med små ängen, betesmarker och hamlade
askar mellan åkrarna. Bebyggelsen är inramad av träd.
Stranden i norr består av flacka strandängar, där marken är fuktig, sten- och blockrik. Söder om Grötlingbo udd övergår
strandängen inåt land i enbeväxta hedbetesmarker. Ovanför Fluntinge fiskeläge finns tallskog. Söder därom återkommer
lövmarken. Vid stranden nedanför gården Sles har man en vacker utsikt över kusten. Området ligger på en höjd över
havet av 0-15 meter.

Historisk landskapskaraktärisering
Den centrala delen av Grötlingbo, innanför den så kallade ringvägen, har säkerligen varit bebott och bebyggd sedan
stenåldern. Enstaka lösfynd från stenåldern är bland annat påträffade öster om Grötlingbo kyrka. Lämningar från
bronsåldern finns främst i norr i ängsmarkerna vid det så kallade Pankar. Här ligger rösen och enstaka smärre
skeppssättningar längs den forna stranden. Det största röset är Angantyrs rojr, som ligger ensamt innanför Gansviken. I
samma område innanför lämningarna från bronsåldern ligger flera grupper av husgrunder från den äldre järnåldern.
Kopplade till dessa gårdar finns omfattande spår av den tidens odling. Här finns också omfattande stensträngssystem
som har hägnat in dåtidens ängs- och åkermark, flera gravfält med stensättningar och resta stenar och spridda enstaka
gravar.
Spåren från järnåldern finns också norr om Kattlunds och i den centrala delen av riksintresset. Flera spridda grupper
med husgrunder, stensträngssystem och fornåkrar vittnar om ett intensivt nyttjat landskap. Att detta landskap varit
kontinuerligt nyttjat visar även förekomsten av ett flertal silverdepåer som påträffats i området.
I norra kanten av bygden och riksintresset ligger Grötlingbo medeltida kyrka med intressanta fasadreliefer från en äldre
stenkyrka. Kor och långhus är från 1300-talet och tornet är från 1200-talet och ursprungligen en del av den tidigare
absidkyrkan från 1200-talet.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Dagens landskap är i hög grad ett jordbrukslandskap med omfattande åkermarker. I den centrala delen, liksom i området
Pankar, framträder det förhistoriska och det historiska landskapet ännu starkt. Strandzonen är i ringa grad påverkad av
senare års verksamheter.
Dagens bebyggelse härstammar från 1700-, 1800- och början av 1900-talet med ytterst få sentida tillskott. Här kan
man studera de sydgutniska byggnadsstilarna från olika tidsåldrar; från höga tvåvåningsparstugor till låga flistäckta
strandbodar.
I områdets sydvästra del ligger museigården Kattlunds. Här bodde i början av 1400-talet Botulf Kattlund, domare i
Eke ting. Flera sägner är knutna till bönderna på Kattlunds eller området däromkring. Mangårdsbyggnadens äldre delar
är från 1200-talet. Idag återstår ca en tredjedel av medeltidshuset som hade brant tak med trappgavel, välvda fönster
och dörrar. Det rymde en storstuga och två mindre rum. Den ännu bevarade delen användes som tingssal för Eke ting.
Köksbyggnaden tillkom senare. Huset har byggts om och till i flera omgångar under 1700- och 1800-talen. Husets

Kulturlandskapet 1700 och riksintresset. Den centrala delen av socknen utgörs av ett omfattande ängs- och hagmarksområde,
inom vilket mycket av den äldre järnålderns landskap finns. I utkanten, längs vägarna, ligger medeltidens och den historiska
tidens gårdar. Kyrkan är placerad längst i norr av inägorna. Ner mot vattnet finns omfattande betes- och strandmarker och
fiskelägen. Röd linje visar förslag till justering av avgränsningen byggd på landskapet 1700 och speciellt inägornas utbredning. I
förslaget till justering inbegrips kyrkan, då den är direkt kopplad till bygden och gårdarna.

nuvarande utseende motsvarar ungefär det utseende det hade vid 1800-talets början. Till gården hör en nästan sjuttio
meter lång ladugård, som är delvis
medeltida. Taket var från början
brantare och täckt med ag. När
långsidesmurarna höjdes i början av
1800-talet, fick taken flackare lutning
och försågs med taktegel.
Tröskvandringen tillkom på 1800-talet
liksom bodlängan. Gården som sedan
1922 innehas av Gotlands Fornvänner
är nu skyddad som byggnadsminne.
Ett av socknens märkligaste hus är den
lilla blåfärgade parstugan i två våningar
med flistak vid Domerarve, som också
ligger i den södra delen av socknen.
Frigsarve gård.
Här är vindsvåningen helt fönsterlös.
Parstugan är troligen byggd på 1700talet och är den sista kvarvarande byggnaden av en typ som förr var mycket vanlig på Sudret.

Vid Lands hembygdsgård står en
enkelstuga med flistak och tillbyggt
brygghus med faltäckt pulpettak vid
köksgaveln. Även denna hustyp var
tidigare allmän på Sudret. Enbart i
Grötlingbo lär det ha funnits 13 stycken
sådana byggnader vid sekelskiftet 1900,
nu är den ensam i sitt slag. Vid
hembygdsgården finns en hitflyttad
bulladugård från sent 1700-tal med
spåntak, en lambgift i bulteknik med
agtak, samt ytterligare några bodar i
bulteknik (skiftesverk)och med faltak.
Inom området finns ett flertal parstugor i
Kattlunds gård. Museigård med välbevarade byggnader från medeltid och
två våningar där nedervåningarna eller
framåt.
delar därav oftast härstammar från 1700talet och övervåningarna är från 1800-talets första hälft. Vissa har förändrats genom modernisering, andra är mera
ursprungliga. Sådana tvåvåningshus återfinns vid Uddvide, Frigsarve, Sles, Lunds och Rums.
Envånings parstugor tillhör oftast 1800-talets början och mitt och likt många andra byggnader i trakten är de många
gånger försedda med köks- och brygghusbakbyggen. Sådana hus finns bl a vid Domerarve, Botvide och Hallinge,
som har vackra proportioner och snickerier liksom vid Bölske intill Hallinge och Rovalds.
Vid 1800-talets slut blev en byggnadsstil med flerdelad plan med stor källarvåning vanlig. Hus av denna typ finns vid
Kattlunds en bit sydost om museigården, som bl a
har en tidstypisk dörr med järngaller och välarbetad
snickarglädjeveranda. Vidare finns sådana hus vid
Frigsarve, Sles och Viges för att nämna några.
Kring sekelskiftet byggdes hus i schweizerstil i trä,
vilka i många avseenden liknar föregående hus.
Denna byggnadstyp kan bl a ses vid Lunds och
Dals. Vid samma tidsperiod skedde en expansion i
bygden och många smågårdar och ställen tillkom,
framförallt i odlingsbygdens utkanter, t ex på vägen
mot Grötlingboudd.
I områdets nordostligaste hörn ligger Ronnings
lambgift. Det är ett före detta bulbostadshus, som kan
Domerarve blå parstuga
härstamma från senmedeltiden, senare ombyggt till
lambgift och försett med agtak. Intill står en s k
”baggstäie”, ett primitivt vind- och regnskydd för russen, byggt av sten med agtak på åsar. Vid stranden ligger
Ronningsbod, med två av Gotlands ålderdomligaste strandbodar med lerklinade gråstensväggar och flistak.
Synnerligen naturskönt belägna är de likaledes ålderdomliga dubbelstrandbodarna Vitesbod vars flistak skjuter ut
kraftigt över gaveln. Även vid Slesbod finns en strandbod med flistak.

Historiska skikt
Riksintresset karaktäriseras framför allt av två tidsskikt. Dels ett förhistoriskt skikt med omfattande lämningar av
bebyggelse och jordbruk, med husgrunder från den äldre järnåldern, gravar, fossil åkermark, hägnader och fägator, dels
handlar det om det historiska landskapet i form av ett flertal gårdar liggande längs den ringväg som omger det äldre
landskapet och som har rötter i medeltid. Till detta får man kyrkan i norra kanten av föreslagen utbredning av
riksintresset.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas i det öppna landskapet.
• Eventuell ny bebyggelse bör lokaliseras till det befintliga vägnätet och i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
• Eventuell ny bebyggelse ska utformas med stor hänsyn till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Ett fortsatt eller utökat bete är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.

Uttolkning av gränsdragning
Föreslagen avgränsning av riksintresset, byggd på
det historiska landskapets utveckling, innebär två
större skillnader. I väster föreslås avgränsningen gå
fram till landsvägen, som utgör en del av den
historiska ringvägen. I norr föreslås kyrkan med
närmiljön läggas till riksintresset, då den utgör en
direkt del av den historiska miljön. Tidigare tillhörde
kyrkan separat riksintresset Gotlands medeltida
kyrkomiljöer [I 59]. I övrigt rör det sig om mycket
marginella förändringar i relation till tidigare gräns.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Grötlingbo [I 40]
Socken: Grötlingbo
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Lands hembygdsgård

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Östergren, M. 1989. Mellan stengrund och stenhus.

Parstuga vid Domerarve.

Öja [I 41] (Öja sn)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivningen ändras. Områdets avgränsning ändras
marginellt. Anledningen till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska
värden. Förslaget har uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget visar en marginell ändring av riksintressets avgränsning för att omfatta det till gårdarna
tillhörande inägo- och odlingslandskapet.
Området täcker större delen av östra och södra Öja socken, inklusive hela Faludden. Större delen av
området utgjordes under äldre tid av de öppna, strandnära områden som har fungerat som
betesmarker under lång tid och i stort sett varit trädlösa. Bebyggelsen återfinns intill de vägar som
löper genom socknen i nord-sydlig riktning och ut mot Faludden.
Avgränsningen av riksintresset föreslås att justeras för att inkludera inägomarken till gårdarna på
Stora och Lilla Simunde i södra delen av socknen, dels vid Ronnarve och Domerarve. Även vid
Rudvier i södra delen bör gränsen justeras så att större delen av ängen intill vägen inkluderas.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Öppet odlingslandskap med förhistorisk bosättnings- och
brukningskontinuitet med välbevarad bebyggelse och
omfattande stenmurssystem i flackt och öppet
kustlandskap. (Fornlämningsmiljö, Gårdsmiljö).

Ett kustanknutet välhävdat odlingslandskap med
bosättnings- och brukningskontinuitet från äldre järnålder
med välbevarad bebyggelse från 1700- och 1800-talen.
Medeltida kyrka och omfattande stenmurssystem från
framför allt sent 1800-tal som tydligt framträder i det
flacka och öppna landskapet. Vid kusten flertalet
fiskeläge samt fyrplats. Fornlämningsmiljö, fiskeläge,
kustmiljö, kyrkomiljö

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Fossil åkermark från äldre järnålder. Bebyggelselägen
och hamn från vikingatid samt slipskårestenar. Medeltida
kyrka, kastal, prästgårdsruin, husgrund och grindstolpar.
Stora gårdar med stenhus och bodar från 1700- och 1800talet, bl a med flistak. Ladugårdar med agtak.
I området ingår även:
Ett antal sandstensbrott efter tidigare brytning. Fiskelägen
med flistaksbodar.

Fossil åkermark från äldre järnålder. Bebyggelselägen
och hamn från vikingatid samt slipskårestenar. Medeltida
kyrka, kastal, prästgårdsruin, husgrund och grindstolpar.
Stora gårdar med stenhus och bodar från 1700- och 1800talet, bland annat med flistak. Ladugårdar med agtak.
Fiskelägen med flistaksbodar, och äldre stenbrott. Ytterst
på Faludden fyr från 1867, ruin av lotsboställe och
livräddningsstation.
De fria siktlinjer som möjliggör det visuella sambandet
mellan gårdsbebyggelse, åkermark och beteslandskapet
vid kusten. De av stenmurar ofta kantade vägarna genom
området, inte minst ut på Faludden.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Öja sockens östra delar är ett välbevarat kulturlandskap av karaktäristiskt sydgutniskt slag. Områdets västra delar
längs vägen består av ett småskaligt jordbrukslandskap med små åkrar, ängen och hagar med spridd
gårdsbebyggelse. Vid kyrkan och vid Faluddens inre del finns välbevarade åkersystem från brons- och äldre
järnålder. Områdets sydvästra delar har ännu kvar den änges- och hagmark som tidigare dominerat Sudret.
Austerrum och Faludden utgörs av ett storskaligt alvarlandskap med stark kulturprägel. Här finner man ett av
Gotlands största och bäst överblickbara stenhägnadssystem.
Öja kyrka är en av Gotlands största och märkligaste medeltidskyrkor, mest känd för sitt triumfkrucifix med madonna.
Flera medeltida lämningar finns i bygden, bl a höga välhuggna grindstolpar. Dagens bebyggelse är uppförd i sten
och härstammar från 1700-talets slut till 1900-talets början med få moderna tillskott. Gårdarna är ofta storbyggda
och de olika tidsepokernas stilideal är mestadels bevarade. De flesta manbyggnaderna är parstugor, som senare
försetts med bakbyggen innehållande kök och brygghus, ibland även ytterligare utrymmen. Väggarna är i regel
vitkalkade, snickerierna välarbetade och målade i ljusa färger och taken är av tegel. Ladugårdarna är mesta dels från
1800-talets senare hälft med höga foderloft och ofta vackra fönstersnickerier. Rester av äldre typer av bebyggelse
finns, främst i form av flistaksförsedda strandbodar samt ett par agtaksförsedda ladugårdar.
Hela det natursköna området är lättillgängligt och lämpar sig väl för studier av sydgutniskt kulturlandskap med
karaktäristisk bebyggelse.

Naturmiljö och landskapsbild
Ett flackt och öppet hedbeteslandskap med vida utblickar, beväxt med en och slån. Inåt landet finns bördigare marker
och ett småskaligt åkerlandskap, där tall, björk, oxel och ask växer.

Historisk landskapskaraktärisering
De inre delarna av riksintresset, innanför Faludden och vid Öja kyrka,
har brukats sedan tidig forntid. Här finns välbevarade åkersystem från
bronsålder - järnålder, genom senare odling uppdelade i flera
delområden. Några av dessa är nu öppen och hävdad ängsmark. Enstaka
skärvstenshögar har påträffats vid fornåkrarna vid kyrkan som pekar mot
en bosättning från tidig järnålder. Vid Stuckviken och längs med östra
kusten finns enstaka slipskårestenar eller stenar med slipyta ofta i
anslutning till vattendrag. Lösfynden från området är talrika, framför allt
från vikingatid, och visar på en tämligen omfattande bebyggelse under
slutet av förhistorisk tid.
Kyrkan hör till Gotlands största och märkligaste kyrkobyggnader, i
folkmun kallad “Gra Gasi = Grå gåsen”. Koret, som är äldst, byggdes
under första hälften av 1200-talet medan långhuset uppfördes vid 1200talets slut. Tornet tillkom vid 1300-talets mitt med portal och skulpturer
av ”Egypticus”. Norr om kyrkan finns en medeltida kastal samt
medeltida husgrunder och grindstolpar. Vid Unghanse finns också en
medeltida husgrund. Vid Stuckvikshamn på Faludden har troligen legat
en hamn från samma tid.
Öja kyrka sedd från landsvägen i väster.

Riksintresset och det historiska landskapet i Öja. Gränsen skär igenom några av gårdarnas inägor, varför vissa mindre justeringar
av avgränsningen är motiverade. Dessa återfinns med streckad röd linje i kartan, dels i sydvästra delen vid Simunde och något
längre mot norr vid Rudvier, dels söder och norr om kyrkan. I övrigt följer avgränsningen väl landskapets historiska användning.

Vid gårdarna Rudvier och Lasses i söder har stora delar av den ängsmark som fanns under 1600-talet bevarats.
Faludden och Austerrum hyser ett av Gotlands största och bäst överblickbara stenmurssystem.
Landskapet i stort, vad gäller gårdar och marker inom riksintresset, framgår väl av skattläggningskartan från 1703 över
Öja socken och jordeboken 1653. Öja socken är en relativt stor socken, belägen centralt på Storsudret. Här finns i
socknen totalt under äldre tid hela 25 skattegårdar och 5 kronogårdar (gårdar som en tid legat öde). Därtill kommer
gården Mjölhatte som brukas under Sibbenarve och Botarve.

Gårdarna koncentrerar sig till tre större, avskilda områden. Det ena, utanför riksintresseområdet, ligger vid nuvarande
Burgsvik, där 10 gårdar bildar en mycket tät gårdsgruppering. Den andra grupperingen, återfinns inom riksintresset i
anslutning till kyrkan i östra delen av socknen. Där ingår gårdarna Ronnarve och Roes söder om kyrkan och Domerarve
och Unghanse norr om kyrkan.
Den tredje gårdsgruppen återfinns i den sydöstra delen av socknen, ut mot Faludden. Här ligger glest grupperat 13
gårdar, med Rudvier i norr och Stockvike och Bringes i söder. Mellan den här gårdsgruppen och den vid kyrkan finns
två gårdar, Bjärges och Sandkvie. Gården Bjärges finns inte längre.
Utanför dessa bebyggelsegrupper med sina inägor utgörs Öja socken av stora områden med öppet hedlandskap, helt
utan bebyggelse. Det gäller inom riksintresset framför allt Austerrum, det vill säga det öppna landskapet öster om Öja
kyrka och ner mot Östersjön, men även den yttre delen av Faludden. Man kan notera att större delen av Faludden var
obebyggd omkring 1700. De östligaste gårdarna utgjordes av då Burge och Sigfride.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Öja utgör idag ett typiskt odlingslandskap för södra Gotland, med såväl större öppna åkerområden som omfattande
betesmarker omgivna av stenmurar. Karaktären är i hög grad bevarad sedan tidigare. Sett i relation till det historiska
landskapet har det tillkommit en del bebyggelse fram till våra dagar.
Ett av dessa mer omfattande områden är mellan gårdarna Lasses och Barkarve i söder och Sandkvie och Bjärges i norr,
längs den östra vägen. Under 1700-talet fanns här ingen bebyggelse över huvudtaget. Ett annat område rör Faludden.
Fram till sannolikt början av 1800-talet fanns ingen bebyggelse på Faludden öster om gårdarna Burge och Sigfride.
Sedan dess har viss bebyggelse etablerats längs vägen ut mot Faludden och ända ut till spetsen av udden. Det rör sig till
en del om utflyttade parter, men även om annan tillkommande bebyggelse. En viss förtätning av tillkommande
bebyggelse finns också norr om kyrkan vid Domerarve och Unghanse, liksom söder om kyrkan intill vägen.
Dagens bebyggelse är uppförd i sten och härstammar från 1800-talets mitt till 1900-talets början, med vissa äldre hus,
men få från senare tider. Många gårdar är storbyggda och uppförda i för orten tidstypiska stilar, vanligt är t ex
bakbyggen, som ofta innehåller kök och brygghus. Norr om kyrkan vid Domerarve ligger en tvåvånings parstuga från
1700- och 1800-talet, byggd på en medeltida källare. Till gården hör en ladugård från 1800-talet samt en äldre bodlänga
med oregelbundet takfall. Två medeltida grindstolpar står vid gårdens infart.
Unghanse består av flera parter, varav två har stora parstugor från 1800-talets mitt med brutna tak och
pulpetfrontespiser i brytningen. Som de flesta hus i bygden har de stora köks- och brygghusbakbyggen. Norra parten har
en smedja med flistak. Den östra parten har en traditionell parstuga från 1800-talets andra hälft. I väster finns ett litet
ställe från seklets slut med parstuga och en liten ladugård med karaktäristisk foderlucka i taket. Vid vägkorsningen
ligger en liten idyllisk gård med en 1800-tals parstuga, där bakbygget troligen är en äldre mangårdsbyggnad. Den
agtäckta ladugården är från 1700-talet.
I söder ligger Lilla Simunde från 1899 med flerdelad plan, sadeltaksfrontespis och köksbakbygge. Tidstypiska är de
utvändigt svagt välvda fönsternischerna och den öppna snickarglädjeverandan är vanlig i bygden. Till gården hör en
äldre flygel, samt en hög ladugård från 1916 där även foderloftet är byggt i sten.
Längs Stuckviksvägen ligger en part av Petes gård med en låg parstuga från 1800-talets mitt med köksbakbygge. En
lammgift med agtak står invid vägen. Norra parten av Ollajvs hyser en tvåvånings parstuga från 1700- och 1800-talen
som tidigare troligen varit ett flistakshus. En stor brygghusflygel samt en liten bodlänga från 1800-talet tillhör parten.
Östra parten har en manbyggnad med flerdelad plan från 1896 med köksbakbygge. På Mårtens står en parstuga från
1800-talets mitt med köksbakbygge från 1900-talets början. Gesimsen (listen under takfoten) av tegelpannor är här ej
vitkalkad, vilket är ett lokalt stildrag som förekommer på flera fastigheter.
Södra parten av Stuckvike har en parstuga från 1865 med köksbakbygge från 1918. Typiska detaljer för bygden är de
små kantställda fönstren på gaveln, tegelpannegesimsen och den öppna snickarglädjeverandan. Till parten hör
brygghus, smedja och vinkelbyggd ladugård från 1900-talets början. På östra parten finns en parstuga med
pulpetfrontespis från 1860 med ett yngre, ovanligt stort köks- och brygghusbakbygge i parstugeform. Norra parten,
numera under Burge, hyser även den en parstuga från 1860-talet. Bakbygget i parstugeform är en snedställd, delvis
fristående byggnad. Ladugården är från 1900-talets början.
I norra kanten av ängsmarken invid Faluddevägen ligger gården Lasses med en tvåvånings manbyggnad i parstugestil
från 1951 med två äldre flyglar i sten och i trä, samt ladugård från seklets början. Mittemot Lasses ligger parten
Barkarve med manbyggnad från 1860 med dubbla sadeltaksfrontespisar och köks- och brygghusbakbygge. På
alvarmarken i öster står en sexkantig kvarn med lökkupolhätta.

Inbäddad i lummig grönska i ett i övrigt öppet alvarlandskap ligger två parter av gården Burge och en större och två
mindre parter av gården Sigfride. Västra Burgeparten har en stor parstuga med brutet tak och sadeltaksfrontespis från
1833 med yngre köks- och brygghusbakbygge. Den förändrade ladugården är från 1800-talets slut. Östra Burgeparten
har en parstuga från 1850 med bred sadeltaksfrontespis och yngre köks- och brygghusbakbygge. Ladugården är från
1870 och har delvis legat i ruin, men är nu återuppbyggd med ett imponerande stort spåntak. På Sigfride står en
parstuga av liknande typ som Burges västra part. I gavelspetsen finns det karaktäristiska lilla solfjädersfönstret till
loftets övre del. Till huset hör ett stort vinkelformat bakbygge med många funktioner samlade. Till parten hör en
ladugård från 1900-talets början, en smedja med snickarbod från 1800-talet intill vägen, med flera uthus. Under Sigfride
finns dessutom en mindre part från 1800-talets slut med parstuga och tillhörande bakbygge.
I det öppna landskapet längre ut på Faludden ligger Ronnarve med en parstuga från 1800-talet med sadeltaksfrontespis
och bakbygge, en typisk byggnad på Sudret. Vid Faluddens norra strand ligger det lilla fiskeläget Haugbjärgar med ett
par flistaksbodar. Ytterst på udden finns bland annat den gamla fyren från 1867, och som är statligt byggnadsminne.
Här finns också ett fiskeläge med 7 bodar, varav 4 har flistaken i behåll. Något längre in ligger ruinerna av ett
lotsboställe.
Åker man vägen från Faludden mot Öja kyrka, ser man vid Barkarve gård bland annat en liten parstuga från 1800-talets
mitt och en nordligare part med en manbyggnad med bakbygge från 1800-talets slut. Vid Sandkvie finns en
manbyggnad likt den förra vid Barkarve. På västra sidan av vägen står en enkelstuga från 1800-talets början med den
för bygden vanliga tegelpannegesimsen. Det yngre bakbygget ät större än huvudbyggnaden. En mindre part i norr har
en manbyggnad från sekelskiftet där en källare finns innanför den kraftiga stenfoten. Under Sandkvie står två
stolpkvarnar som ännu är i bruk.
I väster ligger Rudvier grannlaget i ett vackert änges- och hagmarkslandskap, en rest av en landskapstyp som var vanlig
före 1800-talet. Norra parten har en tvåvånings mangårdsbyggnad, som var enkelstuga på 1700-talet och utökades till en
tvåvånings parstuga 1844. Den gulgröna färgsättningen förekommer sparsamt på Storsudret. Södra parten har en stor

Det öppna beteslandskapet vid Falludden med sina omfattande och landskapspräglande stenmurar. Landskapet är i ringa grad
förändrat ute på Faludden sedan 1800-talet.

tvåvånings parstuga med nedervåning
från seklets början och övervåning från
1896. Båda parterna har många
byggnader av kulturhistoriskt intresse.
I Skoge-grannlaget i sydväst står bland
annat Skoge skola från sekelskiftet med
tidstypiska dörrar med järngaller. I
öster ligger gården Rannarve med
välbevarad byggnation från 1800-talets
slut innehållande många byggnader. I
väster finns en liten skogspart med
parstuga från 1800-talets första hälft
och agtäckt ladugård från seklets andra
hälft. Ladugården består av en fähusdel
och en laddel och typen var med sina
kraftiga krysspröjsade fönster mycket
vanlig på sydligaste Gotland för hundra
år sedan.
Unghanse gård med vällagda stenmurar.

Söder om kyrkan ligger Ronnarve gård
med en tvåvånings manbyggnad med oregelbunden planlösning. Huset var under slutet av 1700-talet en enkelstuga med
flistak men ändrades om till yttre parstugeform 1867. Invid vägen till Burgsvik finns en mindre parstuga från 1800talets mitt med traditionella snickerier och färgsättning. Snett över vägen ligger en liten part Roes med parstuga med
köks- och brygghusbakbygge från 1800-talets första hälft uppförd i ovanligt välavvägda proportioner. Till parten hör
medeltida grindstolpar.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området intill kyrkan och kastalen.
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas annat än som komplettering till befintlig bebyggelse.
• Eventuell ny bebyggelse bör anpassas så att den fysiska tillgängligheten till landskapet och strandmarkerna inte
påverkas negativt.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.

Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor hänsyn
tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Haugbjärgar fiskeläge på Faludden en dimmig dag i augusti.

Uttolkning av gränsdragning
Riksintresseområdet täcker större delen av östra och södra Öja socken, inklusive hela Faludden. Större delen av området
utgjordes under äldre tid av de öppna, strandnära områden som har fungerat som betesmarker under lång tid och i stort
sett varit trädlösa. Bebyggelsen återfinns intill de vägar som då, liksom nu, löper genom socknen mot Vamlingbo
respektive Hamra och ut mot Faludden.
Inom två områden skär avgränsningen av riksintresset genom inägomarken till gårdarna på 1700-talet. Dels är det vid
Stora och Lilla Simunde i södra delen av socknen, dels vid Ronnarve och Domerarve. Ur kulturhistorisk synvinkel bör
sträckningen av avgränsningen av riksintresset justeras i området. Även vid Rudvier i södra delen bör gränsen justeras
så att större delen av ängen intill vägen inbegrips i den kulturhistoriska miljön.
Inom övriga delar av riksintresset är avgränsningen väl förankrad i den kulturhistoriska bilden av landskapet under
1700-talet.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Öja [I 41]
Socken: Öja
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

———————————————————
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1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
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6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/). Sök på socken och plats.
7. Moberg, I. 1938. Gotland um das Jahr 1700.
8. Carlsson, D. 1979. Det gotländska kulturlandskapet under järnåldern.

Hamra [I 42] (Hamra sn)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen till
förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har uppkommit
genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en komplettering av kärnvärdena i riksintresset,
dvs gårdsmiljöer, odlingslandskap och fornlämningar. Det innebär att den utdikade myrmarken med
fornborg i väster samt de sydligaste gårdarnas inägor i söder har inkluderats i området.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Kustanknutet odlingslandskap med förhistorisk
bruknings- och bosättningskontinuitet, kringgärdat av
öppna alvar- och betesmarker med välhållna stenmurar i
anslutning till gårdsmiljöer.

Kustnära odlingslandskap bestående av ett variationsrikt
öppet landskap med åkrar, ängen och beteshagar,
omgivna av välhållna stenmurar belyser det extensiva
bete som sedan lång tid präglar området.
Välbevarade ensamgårdar från 1700- och 1800-talet, i
flera fall kopplade till förhistoriska lämningar med
bruknings- och bosättningskontinuitet åtminstone sedan
järnålder. Bygdens historiska anknytning till havet och
fiske framträder väl i fiskelägen och i Vändburgs hamn.
fornlämningsmiljö, fiskeläge, kustmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Fornlämningsmiljöer med fossil åkermark och sliprännor
samt medeltida bebyggelselämningar. Storbyggda gårdar
i sten från 1700- och 1800-tal med bl.a. flistak. Russgift
med agtak.
I området ingår även:
Fiskelägena Rumsbod och Vändburg med flistaksbodar.

Fornlämningsmiljöer med fossil åkermark, husgrunder,
fornborg och sliprännor samt medeltida
bebyggelselämningar. Storbyggda gårdar i sten från
1700- och 1800-tal med bl.a. flistak. Russgift med agtak.
Fiskelägena Rumsbod och Vändburg. Det öppna
beteslandskapet längs kusten och vägarnas ålderdomliga
prägel omgivna av stenmurar. I västra delen nyodling från
1800-talet på myrmark.
Gårdarnas utspridda lägen med medeltida ursprung i det
öppna landskapet.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Ett kulturlandskap med ålderdomlig karaktär, kontinuerligt brukat sedan järnåldern och ringa påverkat av sentida
exploatering, med kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer från medeltid, 1700- och 1800-tal. Ett pedagogiskt
och lättillgängligt område med stora miljövärden.

Naturmiljö och landskapsbild
Ett kuperat odlingslandskap med åkermark och strandbeteshagar vid kusten och betesmarker längre inåt landet.
Strandområdet är flackt och nästan trädlöst, medan en och lövträd växer längre in.

Historisk landskapskaraktärisering
Området har brukats kontinuerligt åtminstone sedan järnåldern, vilket ett i väster liggande större fornåkersystem, nu
uppdelat på 3 delområden, visar. Från denna tid finns också ett gravfält och enstaka stensättningar. Inom området finns
två ödegårdar, nu endast kända till namnet, nämligen Forngard i väster och Tjängdarve i norr. Gårdarna är troligen
medeltida och brukades åtminstone fram till på 1700-talet.
Hamra socken består under äldre tid av 17 gårdar (jordeboken 1653). Av dessa är det 12 gårdar som var skattegårdar och
brukades av bönderna själva. Övriga gårdar, fem stycken, låg öde eller hade varit det under en tid och brukades av
kronan. Därtill finns en medeltida ödegård upptagen i beskrivningen till kartan1703, kallad Eenwijcka tomt. Den brukas
under gården Stora Sutarve. Det betyder att drygt 30 % av gårdarna i socknen låg öde eller var nyss upptagna av öde vid
mitten av 1600-talet. Om t ex Herrans sägs att gården ”Hafwer warit ödhe j 15 åhr och ligger nu allt för fääfooth”. Om
gården Lilla Sutarve sägs följande; ”Bruckas af Hindrich Larsson, hwilcken upptogh honom 1651, sädan han hade warit
ödhe j 4 åhrss tijdh”1. Vid upprättandet av kartan 1703 är gården åter kronogård och uppenbarligen åter blivit övergiven.
Idag är gården borta.
Riksintresseområdet karaktäriseras av omfattande öppna strandmarker i den östra och sydöstra delen. I västra delen av
riksintresseområdet finns en av de större myrarna på Storsudret - Långmyr, idag utdikad. Centralt i myren ligger en
fornborg, som daterats till tidig järnålder.
Gårdarna inom
riksintresseområdet, dvs södra
delen av Hamra socken, utgörs av
två glesa gårdsgrupper.
Söder om kyrkan finns en
sammanhängande gårdsgrupp med
Rums i norr och Storms i söder.
Strax söder om denna gårdsgrupp
finns Tjängdarve och Enviken,
båda dessa gårdar är idag borta,
men deras gårdsplatser kan ännu
identifieras i landskapet.
Den andra gruppen av gårdar
utgörs av Bertelsmässe och
Långmyre i väster invid Långmyr,
och Sallmunds, Linhatte och
Suders ner mot Vändburgs hamn.
Intill gården Långmyre finns
välbevarade husgrunder från äldre
En av parterna till Sallmunds, välbevarad parstuga från 1800-talets andra hälft.
tid, liksom fossila åkrar, som ger en
intressant och tydlig bild rörande gotländska gårdars långa kontinuitet. Vid Sallmunds finns ett större gravfält och ut mot
kusten flera stenar med sliprännor och ett möjligt vikingatida hamnläge.

1 Revisionsbok för Gotland 1653. 1. Sudertredingen

Hamra socken år 1703. Bebyggelsen i socknen är fördelad på ett antal grupper, relativt utspridda med undantag av
Ajmunds och Lilla och Stora Sindarve i norr. I nordväst finns ett mycket omfattande utmarksområde och även i söder.
Riksintresset 1987, blå linje, omfattar den sydligaste gårdsgruppen med strandmarker.

Bebyggelsen inom riksintresseområdet är
genomgående uppförd i sten under 1800-talet med
vissa äldre inslag men ytterst få tillskott under
1900-talet. Nästan samtliga mangårdsbyggnader
består av parstugor från 1800-talets mitt, oftast
försedda med bakbyggen innehållande kök och
brygghus, ibland ytterligare utrymmen. De flesta
har sadeltak, ofta pulpetfrontespis med två fönster
och gesims av tegelpannor. Sådana hus finns
bl a på Bertelsmässe, Sallmunds, Linhatte och
Suders. En annan förekommande typ är större med
brutet tak och frontespis i brytningen, exempelvis
som nordvästra parten på Sallmunds. Ett par hus
har helt avvikande utseende, bl a den östra parten
av Sallmunds som har en järnvitriolgul
mangårdsbyggnad från 1800-talets slut med ett
ålderdomligt bakbygge i två våningar.
Äldre bebyggelse finns vid Storms och Botraivs.
Storms har en tvåvånings enkelstuga med flistak
Botrajvs välbevarade parstuga i två våningar med illustrativa
från 1700-talet, till stor del byggd i gråsten. Huset är uthusbyggnader intill.
byggnadsminne. Botraivs har en tvåvånings parstuga
från 1700- och 1800-talet med rosa puts. Till gården hör en säregen och ålderdomlig brygghusflygel i 2 våningar med
flistak, samt en smedja med avbalkat bostadsrum, likaledes med flistak.

Landskapet kring Vändburgs gamla fiskehamn

Vid Vändburgs gamla hamn finns bl a tre strandbodar med flistak från 1700-talet. Vid Rumsbod öster om Storms finns
även några bodar med flistak från 1700- och 1800-talen intill ett strandningsmagasin. Utanför fiskeläget ligger det
farliga revet Raude Hunden, där många fartyg mött sitt öde.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Dagens landskap är i hög grad ett jordbrukslandskap med ett mosaikartat landskap med åkermarker och framför allt
omfattande betesmarker ner mot stranden. Bebyggelsen har få tillskott av senare tiders bebyggelseexpansion och vägar
och landskapets mönster är i hög grad ännu en spegel av äldre tiders landskapsutnyttjande.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas annat än som komplettering till befintlig bebyggelse och i förekommande fall
väl anpassas till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• I det öppna landskapet öster om landsvägen bör eventuell ny bebyggelse behandlas restriktivt.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Avgränsningen av riksintresset följer den historiska utvecklingen av området och avgränsar ett väl upplevelsebart
landskap. Sett i relation till tidigare avgränsning innebär avgränsningen mindre justeringar i söder och väster, framför
allt inkluderas den före detta myren med fornborg i väster samt de sydligaste gårdarnas inägor.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Hamra [I 42]
Socken: Hamra
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Revisionsbok för Gotland 1653. 1. Sudertredingen

Nytt namn: Västlands [I 43] (Vamlingbo sn)
Nuvarande namn: Västlands-området [I 43] (Vamlingbo sn)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivningen ändras. Områdets avgränsning ändras genom att
den norra delen med bland annat äldre stenbrott och rester av en skans längs kusten utgår.
Anledningen till förändringen är en renodling av områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör och renodlar den miljö och den tidsperiod det rör sig om.
Ändring av uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets
och beståndsdelarnas rumsliga sammanhang.
Mindre justering av namnet på området till följd av ändringen av den fysiska avgränsningen som
föreslås.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en tydligare knytning till kärnvärdena i
riksintresset odlingslandskapet och fornlämningsmiljön. Det innebär en viss utökning av området i
öster för att inbegripa hela gården Västlands historiska inägolandskap samt att den norra
kuststräckan med äldre sandstensbrott samt 1700-tals skansen vid Valar utgår. Därtill utesluts ett
område med sentida fritidshus strax norr om Västlands gård.
Spåren efter sandstensbrytning längs kuststräckan norr om Västlands skulle kunna vara värt att
utreda och uppmärksamma närmare som ett eget riksintresseområde. Stenbrytningen har kontinuitet
från 1600-tal eller möjligen ända ner i medeltid. Tydliga spår av stenbrytningen i form av
omfattande dagbrott med kvarliggande spillsten utmed kusten norrut, nu dock under stark
igenväxning. Området och sandstensbrytning och -förädling har en stor roll i södra Gotlands
utveckling och näringsliv från åtminstone 1600-talet och framåt.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Odlingslandskap vid flack kust med förhistorisk
Kustanknuten ensamgård, med bosättningskontinuitet
bruknings- och bosättningskontinuitet kring ensamgården från bronsålder, i ett öppet och flackt mosaikartat
Västlands.(Fornlämningsmiljö, Gårdsmiljö, Kvarnmiljö). odlingslandskap i naturliga terrasser norr om gården.
Fornlämningsmiljö, kvarnmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Bronsåldersrösen och husgrunder från äldre järnålder
intill gården. Vikingatida hamn med båthusgrund samt ett
stort antal slipskårestenar. Gårdsbebyggelse. Kvarn och
fiskebodar. Många stenmurar.
I området ingår även:
Skans. Längs kusten, och särskilt på Killingholmen,
talrika sandstensbrott.

Bronsåldersrösen och husgrunder från äldre järnålder
intill gården. Vikingatida hamn med båthusgrund samt ett
stort antal slipskårestenar. Gårdsbebyggelse från 1700och 1800-tal. Hägnader i form av stenmurar. Kvarn och
fiskebodar.
Gårdens läge i relation till omgivande åkrar, vägar och
strandnära betesmark.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
En värdefull kulturlandskapsmiljö av ålderdomlig, relativt opåverkad, karaktär med kontinuitet alltifrån tidig
förhistorisk tid. De rika brons- och järnålderslämningar, den vikingatida hamnen, skansen från 1700- och 1800-talet
visar på områdets betydelse genom tiderna.
Ensamgården Västlands med omgivande kulturlandskap är ett värdefullt exempel på ett typiskt odlings- och
bebyggelsemönster på denna del av Gotland.

Naturmiljö och landskapsbild
Kustparti med ett småskaligt kulturlandskap med äldre
gårdsbebyggelse och små åkrar mellan betesmarker och
klapperstensfält samt med inslag av fornlämningar.

Historisk landskapskaraktärisering
Området har varit kontinuerligt bebott åtminstone sedan
bronsåldern. Här ligger i ett stråk utefter den forna
kusten stora bronsåldersrösen, de flesta över 20 meter i
diameter. Närmare stranden finns lämningar från
järnåldern i form av husgrunder, gravfält och enstaka
stensättningar. Namnet Snäckvik och Snäckhusård tyder
på att här har legat en vikingatida-medeltida hamn. I
nivå med den dåtida stranden finns en husgrund, öppen
mot havet, som kan ha varit ett båthus. Norr om
”hamnen” i anslutning till ett vattendrag finns ett större
område med sliprännor och slipytor i block. Fram till
1650-talet låg här i anslutning till den gamla hamnen
gården Frides.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Förändringarna från 1700-tal till våra dagar är
förhållandevis små vad gäller nytillkommen
bebyggelse. Landskapsmässigt innebär den största
förändringen att de delar som var ängsmark under 1700tal nu har lagts om till åker.

Det historiska landskapet vid Västlands. Det är markerna till
gårdarna Västlands och Frides som bildar riksintresset. Blå
linje markerar 1987 års riksintresseavgränsning vilken skär
tvärs igenom inägorna till gårdarna. Röd streckad linje är
komplettering av området utifrån det historiska
inägolandskapets.

Västlands gård med den västra partens stora, ursprungligen stenflistakförsedda, mangårdsbyggnad.

Innanför Snäckvik ligger ensamgården Västlands, idag bestående av två parter. Västra parten hyser ett av Gotlands
största hus av flistakstyp, bestående av två sammanbyggda huskroppar i två våningar, numera under plåttak. Östra
parten har en stor tvåvånings enkelstuga av flistakstyp, numera under papptak. Båda dessa hus är från tidigt 1800-tal.
Till östra parten finns en nyare manbyggnad, samt ekonomibyggnader av senare datum till båda parterna. Sydväst om
gården står en väderkvarn av stenhättetyp. Vid stranden nedanför Västlands ligger ett par strandbodar i en bodlänga i
sten från 1800-talet och en ålderdomlig stenbod med flistak från 1700-talet.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och inte tillåtas annat än som komplettering till befintlig
bebyggelse.
• Eventuell ny bebyggelse ska utformas med stor hänsyn till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• I området mellan gården och stranden bör igenväxning motverkas för att underlätta förståelsen av de rumsliga
sambanden mellan riksintressets uttryck.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor hänsyn
tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av gränsdragning
Avgränsning av riksintresset bygger på gården Västlands historiska inägolandskap avvägt mot utbredningen av
tillkommande bebyggelse under senare tid och visuell tillgänglighet. Föreslaget till revidering av avgränsningen innebär
att kuststräckan i norr utgår. Därtill föreslås ett område med ett flertal fritidshus strax norr om Västlands gård utesluts.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Västlands-området [I 43]
Socken: Vamlingbo
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

——————————————————————

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Gervalds [I 44] (Vamlingbo sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivningen och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Uttrycken har
kompletterats med fiskeläget och vägarna som förbinder miljöns olika delar. Uttrycken och är mer
utvecklade avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och beståndsdelarnas
sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget innebär en större utökning av riksintressets avgränsning framför allt för att omfatta större
delar av det till gårdarna tillhörande odlingslandskapet samt utmark i form av det närbelägna
fiskeläget.
Avgränsningen av riksintresset revideras för att tydligare knyta an till inägornas historiska
utbredning och landskapets historiska karaktär. Där det finns ett sannolikt samband knyts
förekommande fornlämningar samman med det historiska landskapet samt bebyggelsen från
historisk tid. Avgränsningen inbegriper de två områden med åker och äng som knyts till gårdarna,
och som även kan ha hyst ödegårdar. Även fiskeläget vid Bjärgeslänningar inbegrips i riksintresset
då det är en del av gårdens historia.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Odlingslandskap kring gården Gervalds med
kontinuerlig bosättning från äldre järnåldern
till våra dagar, där huvuddragen i 1700- och
1800-talens markanvändning ännu väl kan
avläsas i landskapet. (Fornlämningsmiljö,
Kvarnmiljö, Gårdsmiljö).

Välbevarade ensamgårdar med tydliga spår av en kontinuerlig
bosättning sedan järnålder. Ett småskaligt odlingslandskap i form av
välavgränsade åkrar, ängen och betesmarker omgärdade av
stenmurar. Landskapet längs vägen förbi gårdarna Gervalds och
Sippmanne, är öppet och överskådligt och ramar in bebyggelsen med
tillhörande inägolandskap vilket ger en belysande bild av en typisk
landskapsstuktur från 1700- och 1800-talen. Fiskeläge med rötter i
vikingatid visar på fiskets stora betydelse för näringsfånget.
Fornlämningsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Gravfält samt många husgrunder och
stensträngar från järnåldern. Ruiner efter den
medeltida gården Sippmanne samt medeltida
grindstolpar. Öppet och kuperat åker-och
hedlandskap samt välbevarad bebyggelse från
1800-talet. Många och välbevarade stenmurar.
Väderkvarn.

Fornlämningar i form av gravfält, ett flertal husgrunder och
stensträngar från järnåldern. Ruiner efter den medeltida gården
Sippmanne samt medeltida grindstolpar. Öppet och kuperat åker-och
hedlandskap samt bebyggelse från 1800-talet. Stenmurar.
Väderkvarn.
Gårdar med tillhörande inägor, omgivna av stenmurar och
sammanbundna med äldre vägar. Det nära sambandet mellan
gårdarna och fiskeläget vid Bjärgeslänningar
Laga skiftesvägarna i öst-västlig riktning som leder ner till kusten
och vägsträckning parallellt med kusten utmed gårdarna Stenstugu
och Bjärges och söderut ner till Hoburgen.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Ett relativt opåverkat kulturlandskap där kontinuiteten i kulturlandskapets utformning och markanvändning
alltifrån äldre järnålder kan avläsas i landskapsbilden. Området hyser flera kulturhistoriskt intressanta byggnader
alltifrån medeltid med byggnader som till stor del fått ligga kvar på sin ursprungliga plats. Ett väl sammanhållet och
lättillgängligt område med stora pedagogiska värden i vacker miljö.

Naturmiljö och landskapsbild
Ett öppet och kuperat åker- och hedlandskap med tunt jordlager ovanpå kalkstensgrunden. Här finns åkrar och
hedlandskap, där hedmarken med enbuskar dominerar. Gårdarna ligger på en kraftig ås i norr, beväxt med oxel och
enbuskar.

Historisk landskapskaraktärisering
Riksintresset vid Gervalds utgörs av de fyra gårdarna Bjärges och Stenstugu i norr och Gervalds och Sippmanne i söder.
De bildar tillsammans en lös grupp av gårdar med i hög grad gemensamma inägor. Intressant i sammanhanget är
förekomsten av ett helt avskilt åker- och ängsområde sydväst om Stenstugu. Det kan mycket väl vara frågan om en
ödegård. Även området norr om Bjärges hyser ett antal åkrar som ligger relativt avsides från existerande gårdar, vilket
antyder att det även här skulle kunna vara frågan om en ödegård eller att Bjärges tidigare legat här.
Ett tredje område att beakta utgörs av Bjärges länningar, ett litet fiskeläge som hör till gårdarna i området. Intill
fiskeläget idag finns ett antal gravar som indikerar att fiskeläget har ett ursprung i yngre järnålder. Fiskeläget skall
knytas till Bjärges och intilliggande gårdar. Sammantaget ger de skilda delarna inom riksintresset Gervalds en bra
belysning av de senaste tusen årens landskapsutveckling.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Huvuddragen i 1700- och 1800-talets kulturlandskap kan utläsas i dagens landskapsbild där
bebyggelsen alltsedan medeltid legat kvar i stort sett på samma plats. Här finns flera kulturhistoriskt
intressant byggnader från 1800-talet.
Sippmanne har en bred och hög manbyggnad med flerdelad plan från 1841 med vackert
huggen sandstensomfattning kring ytterdörren. Flygeln är något yngre. Söder om gården finns ett
litet torp från 1800-talets första hälft. Manbyggnaden är en enkelstuga med köksbakbygge, den lilla
ladugården är agtäckt.
Gervalds består av två parter. Södra parten har en parstuga från 1800-talets mitt med
sadeltaksfrontespisrr och köksbakbygge. Den flervinklade ladugården är från sekelskiftet. Norra
partens mangårdsbyggnad innehåller två byggnadskroppar. Den ena är av samma typ som södra partens,
den andra är ett tillbygge från 1900-talets början. Ladugården i U-form är från 1920-talet. En
medeltida byggnad här revs vid sekelskiftet 1900. Till parten hör en för bygden karaktäristisk sexkantig kvarn
med lökkupol. Södra parten har en liten rund kvarn som står på en kulle som för övrigt är Gotlands minsta stenkvarn.
Stenstugu har två parter på backen i områdets norra delar och en tredje part på åssluttningen mot
sjön. Den västra parten har en parstuga med köksbakbygge från 1800-talets mitt, övriga byggnader
är nyare. På parten står en stor medeltida grindstolpe. Västra parten på backen har en för bygden
typisk parstuga från 1800-talets mitt med bland annat de små fönstren på gavelspetsarna och de för
Sudret karaktäristiska fönstren på ömse sidor om ytterdörren. Östra partens många och oregelbundna byggnader
härstammar alla från sekelskiftet 1900.
Bjärges har två parter på den branta åskanten. Västra parten har en manbyggnad med bakbyggen, där
Huvudkroppen består av en stor parstuga med sadeltaksfrontespiser från 1800-talets senare hälft.
Denna har sedan byggts på med flera tillbyggen, varav den yttersta har flistak. Ladugården är från 1800-talets senare
del. Till parten hör en smedja med magasinsvåning och en vacker sexkantig kvarn, numera ruin. Östra parten har en
parstuga med sadeltaksfrontespiser från 1800-talets mitt med senare köksbakbygge. Till parten hör en flygel samt
ytterligare ett mindre bostadshus. Ladugården med portlider är från seklets senare del liksom några bodar. Söder om
parten står en rund stenhättekvarn.

Riksintresset utgörs av de fyra gårdarna Bjärges, Stenstugu, Gervalds och Sippmanne. Dagens riksintressegräns (blå linje) skär av
delar av gårdarnas inägomark (röd streckad linjen) Därtill ingår inte ett för landskapets karaktär betydelsefullt område väster om
gårdarna med åker, äng och även ett fiskeläge vid kusten som skall knytas till gårdarna.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas annat än som komplettering till befintlig bebyggelse och i förekommande
•
•
•

fall väl anpassas till miljön vad gäller volym, skala och placering.
Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
I området mellan gården Bjärges och fiskeläget bör igenväxning motverkas för att underlätta förståelsen av de
rumsliga sambanden mellan riksintressets uttryck.
Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Avgränsningen av riksintresset revideras för att tydligare knyta an till inägornas historiska utbredning och landskapets
historiska karaktär. Där det finns ett sannolikt samband knyts förekommande fornlämningar samman med det historiska
landskapet samt bebyggelsen från historisk tid. Avgränsningen inbegriper de två områden med åker och äng som knyts
till gårdarna, och som även kan ha hyst ödegårdar. Även fiskeläget vid Bjärgeslänningar inbegrips i riksintresset då det
är en del av gårdens historia.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Gervalds [I 44]
Socken: Vamlingbo
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

———————————————————————Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Norrbynområdet [I 45] (Vamlingbo sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivningen och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Ändring av
uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget visar en minskning av riksintressets avgränsning i väster samt en ökning i norr, där den
öppna betesmarken ”Hundlausar” med sina tre karakteristiska stenhättkvarnar inkluderas.
”Hundlausar”, betesmarken i norr är ett exempel på en allmänning, en företeelse som förekom i
äldre tid. Här fanns under äldre tid gårdarnas gemensamma anläggningar såsom de ännu
kvarvarande tre kvarnarna. Denna del har lagts till som ett belysande exempel om allmänningars
historiska roll i området (Sudret, Gotlands sydspets).

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

A. Odlingslandskap med förhistorisk bruknings- och
bosättningskontinuitet.
B. Radbyliknande gårdsmiljöer längs äldre
vägsträckning.

En för Gotland ovanlig bymiljö bestående av en tät
samling av gårdar från 1700- och 1800-tal, belägna utmed
vägen som löper genom området i nord-sydlig riktning i
ursprunglig sträckning.
Gårdarna ligger i sina ursprungliga lägen från medeltid
och är rumsligt och funktionellt kopplade till omgivande
fornlämningsmiljöer i form av fossil åkermark från äldre
järnålder.
I landskapet runt gårdarna och längs vägen finns många
välbevarade stenmurar som hägnar in skilda ytor på ett
för området Sudret karaktäristiskt sätt. Norr om gårdarna
finns en under historisk tid en gemensamt nyttjad
betesmark dit även bygemensamma väderkvarnar
lokaliserats. Detta samnyttjande i form av allmänningar i
historisk tid är ett karakteristiskt särdrag för Gotlands
sydligaste socknar.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

A. Fornlämningsmiljö med ett av Gotlands största
områden med fossil åkermark med över hundratalet
åkerytor på fem platser. Ett stort antal medeltida
bebyggelselägen, ruiner och grindstolpar.
B. Mangårdsbyggnader och ladugårdar i sten från 1800talet, bl.a. Bottarvegården med flistäckt
mangårdsbyggnad av en typ som var vanlig på södra
Gotland under 1800-talets första hälft. Många stenmurar.

Radbyliknande, tät bebyggelse från 17- och 1800-talet
längs ålderdomlig vägsträckning. Medeltida
bebyggelselämningar i form av grindstolpar, trolig
kastalruin och medeltida husruin. I omgivande
odlingslandskap finns omfattande fossila åkrar, från äldre
järnålder.
Bottarvegården med bevarad bebyggelse med tak av
sandstensflis och ag är centralt beläget i riksintresset
utmed landsvägen.
Bebyggelsens koppling till vägen, med hus och
gårdsmiljöer på båda sidor speglar en historia med rötter i
medeltid. Innanför gårdsbebyggelsen vidtar
odlingslandskapet. I norr, på Hundlausar, ligger en
tidigare samfälld öppen betesmark med flera kvarnar i rad
på en svag åsrygg.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Ett väl sammanhållet kulturlandskap med för Gotlands landsbygd ovanligt tät bebyggelse centrerad längs
landsvägen och med kontinuitet i markanvändning och bosättning alltifrån bronsålder
Inom området finns Gotlands största sammanhängande system av fossila åkrar liksom kulturhistoriskt intressanta
bebyggelsemiljöer från medeltid, 1700- och 1800-talet.
Området är på grund av sitt läge vid stora vägen ner mot Hoburgen mycket lättillgängligt och genom
hembygdsgården Bottarve välbesökt.

Naturmiljö och landskapsbild
Ett småskaligt åkerlandskap med relativt god jordmån. I anslutning till den täta bebyggelsen längs med vägen
växlar åkermark med frodig lövvegetation. Här finns mindre ängesdelar som vårdas. I norr är marken mindre
bördig och mer alvarlik.

Historisk landskapskaraktärisering
Området har varit bebott åtminstone sedan bronsålder. Fynd av skärvsten och flintpilspets tyder på detta.
Här finns det största sammanhängande fornåkersystemet på ön. Genom sentida odling har det dock delats
upp i fyra delområden. Norr om
fornåkrarna ligger husgrunder till en
äldre järnåldersgård.
Två husgrunder från medeltid är
bevarade. Norr om Bottarvegården
finns en två meter hög ruin, nu
övertorvad, liggande på ett impediment
i en åker. Hilfeling omtalar lämningen
1799 som en gammal kastal.
I sydvästra delen av området ligger
ruinen efter ett medeltida förrådshus i
sten som tillhört ödegården Kastelle,
ödelagd omkring sekelskiftet. Huset
har två våningar med två rum i varje
våning innanför en längsgående
korridor. En trappa i korridorens södra
ände förbinder våningarna med
Bottarvegårdens mangårdsbyggnad med flistak
varandra. Ytterligare en eller två
våningar kan ha funnits. Byggnaden kan förutom förrådshus ha använts som tillflyktsplats för gårdens folk
under oroliga tider. Ruinen tillhör nu Föreningen Gotlands Fornvänner.
Flera medeltida gårdar, nu endast kända till namnet, har legat inom området. Från medeltid är också två
grindstolpar av sten, stående vid stora vägen något söder om Bottarvegården. De har ristad dekor och en
runinskrift. Grindstolparna tillhör Föreningen Gotlands Fornvänner.
Laga skiftet, förbättrade jordbruksmetoder med bl a uppodling av myrmarker, befolkningsökningen m m, medförde en
kraftig nybyggnadsvåg för ca 100 år sedan. Det mesta av den bebyggelse vi har idag härstammar från tiden från 1800talets mitt till 1900-talets början.
Norrbyn i Vamlingbo är den enda bebyggelsemiljö med bygatekaraktär som finns på Gotland. Förr låg agtäckta
ladugårdar på rad längs vägen med flistaksförsedda bostadshus innanför. Hela detta bebyggelsemönster bröts sönder
efter 1800-talets mitt. Kvar i Norrbyn är endast Bottarvegården, som räddades av framsynta sockenbor och blev
hembygdsmuseum redan 1917.

Riksintresset Norrbyn karaktäriseras framför allt av den täta grupperingen av gårdar i anslutning till Bottarvegården. Här ligger
sedan medeltid 7 gårdar tätt inpå varandra. Ännu idag finns de flesta gårdarna kvar. Inom riksintresset ryms också gårdsgruppen
vid Hallvards, inklusive ödegården Kastelle. I väster finns gården Engvards, som till och från har legat öde och som försvinner
under loppet av 1700-talet. Nuvarande avgränsning av riksintresset skär här tvärs igenom gårdens produktionsmarker. Utgående
från gårdarnas lägen och deras produktionsmarker föreslås en justering avgränsningen utifrån landskapet 1700 i enlighet med den
röda heldragna linjen. Blå linje markerar nu gällande avgränsning.

Riksintresset vid Norrbyn är framför allt koncentrerat till den täta bebyggelsen kring Bottarvegården. Här fanns under
äldre tid sju gårdar belägna tätt tillsammans och detta var den största och tätaste bebyggelsegrupperingen på Gotland
vid den här tiden. Gårdarna låg mycket nära varandra, centralt vid vägen och centralt i sina inägor och bildade en väl
sluten bebyggelsegruppering med rötter i förhistorisk tid. Bebyggelsens gruppering påminner i viss mån om de öländska
radbyarna.
Söderut ingår i riksintresset gårdarna Hallvards, Storms, Bilds och den ödelagda gården Kastelle. Den senare består idag
av en medeltida husruin, vårdad och ägd av föreningen Gotlands Fornvänner.
Längst i väster fanns under 1600-talet gården Engvards och dess marker. Gården låg till och från öde och kom fram till
1700-talets början att försvinna som egen gård.
Tyngdpunkten i riksintresset koncentreras till Norrbyn och den bebyggelse som expanderar söder ut under loppet av
framförallt 1800-talet. Här får också räknas gårdarna i söder, i form av Kastelle, Bilds, Hallvards och Storms. Engvards
gård låg i princip öde på 1700-talet och markerna har sedan dessa helt övergått till åkermark.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Dagens landskap karaktäriseras helt av den bebyggelseutveckling som varit fram till våra dagar. Inom området är det få
sentida kompletteringar. Centralt i miljön finns Bottarve museigård. Vägen genom området är intakt, bortsett från att
den genom åtskilliga pålagringar har höjts markant över omgivande gårdstomter.
Nordligast i Norrbyn ligger Petsarve med en stor parstuga från 1840-talet med brutet tak och pulpetfrontespis i nedre
takhalvan. Hustypen förekommer sparsamt över Storsudret. Hägviar, strax söder därom, har en stor parstuga från 1860talet med pulpetfrontespis. Intill vägen står en ålderdomlig byggnad i två våningar med faltak som haft olika
förrådsfunktioner. Till gården hör en ladugård med tröskhus från slutet av 1800-talet och flera bodar.
På Anderse finns en parstuga från 1800-talets andra hälft med pulpetfrontespis. Gesimsen, som även finns på
frontespisen, består av kalkade tegelpannor fastsatta nedtill med en längsgående list, en vanlig företeelse på Sudret.
Taket är av spån, vilket numera är sällsynt. Huset har vackra dörrsnickerier i gult och grönt.
Bottarvegården är en av Gotlands mest kända hembygdsmuseer. Manbyggnaden är en tvåvånings parstuga med flistak,
där övervåningen är lägre, så som brukligt var på flistakshus. Denna hustyp dominerade hela södra Gotland för 150 år
sedan, men är nu mycket sällsynt. Bottarves mangårdsbyggnad är en av de sista som uppfördes, byggd 1844. Köks- och
brygghusbakbygget är från 1700-talet. Ladugården med sitt agtak, för övrigt Gotlands största, var typisk för Sudret på
1800-talets första hälft. Tröskhuset med toppigt agtak är den enda bevarade byggnaden av denna kategori.
Söder om Bottarve finns många parter, bland annat kan Sigfride och Sigraivs nämnas. Mangårdsbyggnaderna har lite
olika karaktär, men särskilt vanlig är "Schweizerparstugan" med bakbygge som ofta har vackra dörrsnickerier och
välarbetade foder. Sekelskifteshusen är mera individuellt utformade med många gånger oregelbundna planlösningar.
Många hus har vackra snickarglädjeverandor, oftast öppna, och flera stilar kan urskiljas, bl a en med "valvbågar". Flera
ladugårdsbyggnader härstammar från 1800-talets slut och har en likartad utformning. Deras tak är flackare än vanligt
och gaveln har en karaktäristisk lucka på mitten och två avlånga fönster på gavelfältet. Denna ladugårdstyp förekommer
främst i socknarna Vamlingbo och Sundre.
Sydligast i Norrbyn finns en part Sigfride med en avvikande manbyggnad. Det är en tvåvånings enkelstuga med
köksbakbygge och fristående flygel från 1700- och 1800-talen. Ytterligare byggnader finns på tomten, samt en vacker
ladugård från 1900-talets början med tidstypisk utformning med bl a foderloft i trä och välarbetade småspröjsade
fönster.
Söder om Norrbyn ligger gårdarna något glesare, men med samma byggnationstyper som Norrbyn så när som på ett par
skiftesverks- eller snickarglädjehus. Ett vackert sådant med bygdetypisk öppen veranda ligger vid vägkorsningen ner till
Bilds. Utmed vägen finns ytterligare tre gårdar. Den sydligaste, Storms, består av en tvåvånings parstuga från 1700- och
1800-talen, kraftigt renoverad på 1950-talet. Till gården hör flera byggnader, bl a en stor magasinsflygel, ladugård från
1900-talets början och i kanten av tomten intill vägen en 1700-tals smedja. Två medeltida grindstolpar tillhör gården.
Västra parten Bilds har en stor parstuga från 1800-talets mitt med sadeltaksfrontespiser, bygdetypisk veranda och stort
köks- och brygghusbakbygge. På gården står en hög medeltida grindstolpe. Här finns också grunden till ett medeltida
hus och en brunn. Till gården hör en stor mångformad ladugård uppförd i skilda etapper under 1800-talet. Väster om
gården står en kvarn med lökkupol. I söder ligger en mindre part Bilds med 1800-tals byggnader.

Delar av bebyggelsen i grannlaget vid Bilds, en väl
sammanhållen bebyggelsemiljö med flera parter och gårdar
relativt tätt ihop.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i det öppna landskapsrummet vid ”Hundlausar” i områdets norra del.
• Eventuell ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till det befintliga vägnätet och i förekommande fall väl anpassas
till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Utifrånfrån den befintliga beskrivningen och avgränsningen har en avvägning skett utifrån landskapets karaktär under
1700-talet, parat med bebyggelseförändringar från 1700-tal till våra dagar och landskapets visuella dimensioner. Sudret
avviker från resten av Gotland genom att det här under äldre tid fanns allmänningar och i detta fall utgör ”Hundlausar”
ett sådant område. Här fanns under äldre tid samlat gårdarnas gemensamma anläggningar så som kvarnar. Denna del
har lagts till som ett belysande exempel om allmänningars historiska roll på Sudret.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Norrbynområdet [I 45]
Socken: Vamlingbo
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

———————————————————————
Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Fridarve-Rofinds-Bonsarve [I 46] (Vamlingbo sn)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivningen ändras. Områdets avgränsning ändras
marginellt. Anledningen till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska
värden. Förslaget har uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen är blygsam, men tydliggör att landskapet är brukat i lång kontinuitet.
Ändring av uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets
och beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget visar en marginell ändring av riksintressets avgränsning för att omfatta det till gårdarna
tillhörande odlingslandskapet, utbredningen av inägor och hagmark under historisk tid.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Odlingslandskap vars markanvändning och
bebyggelsestruktur bär tydliga spår av en kontinuerlig
brukningstradition från äldre järnålder och medeltid.
(Fornlämningsmiljö, Gårdsmiljö).

Ett väl sammanhållet och överblickbart odlings- och
beteslandskap omgivet av skog. Bebyggelsestrukturen bär
tydliga spår av en kontinuerlig brukningstradition från
äldre järnålder och medeltid och gårdarnas olika lägen
över tid framgår tydligt. I områdets norra delar finns
välbevarade bebyggelselämningar från järnålder, i öster
finns husruin från medeltid och centralt finns två gårdar
med välbevarad bebyggelse från 1700- och 1800-tal men
med medeltida ursprung. Även laga skiftets påverkan
framgår tydligt genom utflyttad gård mitt i området samt
det räta vägnätet. Fornlämningsmiljö. Gårdsmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Fossil åkermark, järnåldershusgrunder, malstenar och
medeltida grindstolpar. De medeltida ödegårdarna
Svalstäde och Fridarve, den senare till stor del bevarad.
Tät gårdsbebyggelse från 1700- och 1800-tal vid
Bonsarve och Rofinds med ringa påverkan vid laga skifte.

Lämningar från järnålder, fossil åkermark, hägnader,
husgrunder, malstenar. Den medeltida ödegården
Fridarve, den senare bevarad som en restaurerad ruin.
Medeltida grindstolpar vid Rofinds. Gårdsbebyggelse
från 1700- och 1800-tal vid Bonsarve och Rofinds med
ringa påverkan vid laga skifte, där särskilt de tre
gårdsparterna vid Bonsarve utgör en förtätad gårdsmiljö.
En- och tvåvånings parstugor i sten samt en mindre
enkelstuga med tillbyggnader och flistak av sandsten.
Restaurerad kvarnmiljö vid Bonsarve med holländarkvarn
av ovanlig typ.
Det rumsliga sambandet mellan den medeltida och
historiska bebyggelsen. Det öppna beteslandskapet runt
ruinen Fridarve och fria siktlinjer ut över
odlingslandskapet och den vid laga skiftet utflyttade
gården.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Ett väl samlat område som bibehållit en ålderdomlig i kulturlandskapsutformning och markanvändning alltsedan
tidig järnålder. Bebyggelsen vid Bonsarve låg efter laga skiftet kvar på de gamla gårdstomterna och
bebyggelsebilden ger därför ett ålderdomligt intryck genom sin täta gruppering.

Naturmiljö och landskapsbild
Ett småskaligt odlingslandskap med åkermark vid gårdarna i söder och skogsmark i norr. Mot öster övergår
landskapet i mer öppen alvarliknande mark, beväxt med enbuskar. Vid Bonsarve finns lövmarker.
De två stora gårdarna Bonsarve och Rofinds dominerar området. Rofinds i öster ligger helt öppet på en markant ås.
Nord och nordost därom finns alvarmark, beväxt med enbuskar. Omkring Bonsarve finns lövmarker, men söder därom
blir marken åter magrare. Området ligger på ca 10 meters höjd över havet.

Historisk landskapskaraktärisering
Området har brukats kontinuerligt sedan
åtminstone den äldre järnåldern, vilket framgår av
ett omfattande fornåkersystemet i norr. I anslutning
till åkerområdet, och som en del av den miljön,
ligger lämningar efter två gårdar från äldre
järnålder. Bebyggelsen utgör sannolikt ursprunget
för gårdarna Rofinds och Bonsarve, som är de två
större gårdarna inom riksintresset.
Den medeltida bebyggelsen tycks ha legat i
områdets sydvästra och östliga delar. Tomten
Svalstäde sydväst om Bonsarve tillkom sannolikt
under medeltiden. Svalstäde var en mycket liten
gård, som ödelades i samband med laga skiftets
genomförande i slutet av 1800-talet.
I öster ligger den medeltida husruinen efter
ödegården Fridarve. Det är rester efter ett medeltida
boningshus. Ruinen kallas av ortsbefolkningen för
"Slottet på Hulehällar". Det har en för Gotland
ovanlig planform med ett större och ett mindre rum
i de två våningarna. Bottenvåningens rum har haft
ingång på ena långsidan och dessutom förbindelse
sinsemellan. I det större rummet finns en eldstad.
Från det mindre rummet har en trappa lett upp till
andra våningen. Dit kunde man också komma
direkt utifrån via en trätrappa och en port i
gavelväggen. Under 1600-talet var Fridarve en
medelstor kronogård. Sedan 1700-talet tycks
gården ha legat öde. Fridarve tillhör Föreningen
Gotlands Fornvänner.

Nuvarande avgränsning (blå linje) av riksintresset sammanlagd med det
historiska landskapet. Området hyser fyra gårdar väl avgränsade från
annan bebyggelse. I öster finns den idag ödelagda gården Fridarve, i
väster den idag likaledes försvunna gården Svalstäde. Avgränsningen
av riksintresset skär av delar av gårdarnas historiska marker (röd linje)
i framför allt söder.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Landskapet idag är i stora drag öppet och visuellt tillgängligt, där gårdarna ligger framträdande i anslutning till
landsvägen. Ödegården Fridarve ligger på ett visst avstånd från vägen och tenderar att skymmas av en allt högre
vegetation på det öppna hedartade landskapet.
Den nuvarande bebyggelsen inom området är från 1700- och 1800-talen och består av storbyggda gårdar. I öster ligger
Rofinds på en svag ås i det öppna landskapet. Gården består av två parter som vardera har en parstuga från 1800-talets

mitt med pulpetfrontespisar. Södra parten har ett köks- och brygghusframbygge och detta vinkelbyggda hus har två
glasverandor.
Till gården hör en magasinflygel och en vinkelbyggd ladugård från 1900-talets början. Norra parten har två medeltida
grindstolpar. I norr ligger en utskiftad part Rofinds med manbyggnad i parstugeform med köksbakbygge i för bygden
typisk schweizerpåverkad stil från 1800-talets sista tredjedel.
Bonsarve hyser tre storbyggda parter som ligger tätt tillsammans vid vägkorsningen. Den nordöstra parten har en
mangårdsbyggnad i två våningar med brutet tak, uppförd i omgångar under 1700- och 1800-talen. På 1900-talet har
huset byggts till med tvåvånings vinkelbyggnad på baksidan och en stor låg veranda åt öster. Till gården hör ytterligare
ett bostadshus i en våning från 1800-talets andra hälft med en magasinsvåning. En säregen byggnad av svårtolkad ålder
innehåller källarrum, magasin och kammare i två låga
våningar med en finhuggen sandstenstrappa till
övervåningen. På parten finns en holländarkvarn med
ovanlig utformning. Ladugården och flera bodar från
skilda tider finns också på gårdsparten.
Sydöstra parten på Bonsarve har en lång tvåvånings
parstuga, troligen byggd i två etapper på 1800-talet, med
köks- och brygghusbakbygge från senaste sekelskiftet.
En stor ladugårdslänga är från 1900-talets början. Den
har för bygden typiskt utseende med bl a foderloft i trä
med hyvlad panel i pärlspånt. Västra parten har en
mangårdsbyggnad med sadeltaksfrontespiser från 1800talets senare hälft och med ett nyare köksbakbygge. Intill
detta står en magasinflygel. Ladugården är av samma typ
som de andra parternas.
I sydväst finns en liten f.d. gård med smeknamnet
"Tripptrapptrullhuset". Byggnadens mellersta del består
Bonsarve kvarn.
av en enkelstuga från 1700-talet med flistak, vid ena
gaveln tillbyggd med en källare, också den med flistak.
Vid andra gaveln har man vid 1800-talets mitt tillfogat en ny större enkelstuga med tegeltak.
Området hyser en helt igenom agrart inriktad bebyggelse där gårdarna generellt ligger kvar på sina medeltida lägen. De
parter som flyttade ut i samband med laga skiftet knyter väl an till den äldre bebyggelsen med undantag av en part
Rofinds som ligger centralt i det öppna landskapet.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området östra delar runt ödegården och ruinen Fridarve.
• Eventuell ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och i förekommande fall väl anpassas till miljön vad gäller volym,
skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Fornlämningar bör vårdas och hållas tillgängliga.
• I området östra delar runt ödegården Fridarve bör igenväxning motverkas för att underlätta förståelsen av de rumsliga
sambanden mellan riksintressets uttryck.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Skogsbruksåtgärder ska ske i former som bedöms förenliga med kulturmiljövårdens intressen för att säkerställa att
fornåkrarna bevaras.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor hänsyn
tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
En revidering av avgränsningen av riksintresset bör, så långt möjligt, göras utifrån målet att visa inägornas utbredning
under historisk tid och landskapets historiska karaktär. Där det finns ett sannolikt samband, bör förekommande
fornlämningar knytas samman med landskap och bebyggelse under historisk tid. I det här fallet innebär det endast
marginella justeringar av avgränsningen av riksintresset, i enlighet med figur 206.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Fridarve-Rofinds-Bonsarve [I 46]
Socken: Vamlingbo
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län
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Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Nore och Austreområdet [I 47] (Vamlingbo sn)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets
och beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär att skogsområdet som delvis har ändrat karaktär
på grund av sentida fritidshusbebyggelse och som ligger söder om bebyggelsen och odlingsmarken
tas bort. Utökning föreslås i norr för att inbegripa de delar som historiskt utgjort inägomark till
områdets gårdar.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Kustnära odlingslandskap med stenmurar, karga
utmarksbeten och bebyggelse från 1700- och 1800- talen
samt fornlämningsmiljöer med kontinuitet från
förhistorisk tid. (Gårdsmiljö).

Kustnära odlingslandskap där tre ensamgårdar är belägna
i gränszonen mellan inägor och utmark bestående av
betes- och skogslandskap. Det överblickbara
landskapsrummet följer i stora drag det som historiskt sett
utgjort inägomark och landskapet är rikt på välbevarade
hägnader. Bebyggelsen från 1700- och 1800-talen och
fornlämningsmiljöer med kontinuitet från förhistorisk tid
bildar tillsammans de synliga spåren av det kontinuerligt
nyttjade landskapet. Därtill välbevarat fiskeläge vid
kusten som visar på husbehovsfiskets betydelse för det
samlade näringsfånget.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Bronsåldersrösen, stensättningar och resta stenar. Gården
Nore av vikingatida-medeltida ursprung.
I området ingår även:
Fiskeläget Norebod med bodar från 1700- till 1900-talet.

I den sydvästra delen av området återfinns kustnära
bronsåldersrösen, stensättningar och resta stenar.
Bebyggelse från 1700- och 1800-talet, där gården Nore
har ett vikingatida-medeltida ursprung. Traditionella vita
en- och tvåvånings manbyggnader i sand- och kalksten
med tegeltak samt traditionella uthus och kvarnar i sten.
Omfattande system av stenmurar.
Det vidöppna hedlandskapet med fria siktlinjer och
rumsliga samband mellan gårdar, inägor och utmark.
Alvarliknande betesmarker och ett slutet skogsområde
söder om gårdarna, mot stranden. Fiskeläget Norebod
med bodar från 1700- till 1900-talet.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Ett relativt ostört kulturlandskap med kontinuitet från forntid och medeltid, där bebyggelsebilden i mycket ringa
grad förändrats vid laga skifte och därför ger ett ålderdomligt intryck.
Ett pedagogiskt och lättillgängligt område med stora kultur- och naturvärden.

Naturmiljö och landskapsbild
Ett kustparti, med sand och grus som underlag i öster som mot söder övergår i stenig strandäng med gles martallskog.
Marken innanför är svagt kuperad med strandvallar, särskilt tydliga i söder. Här finns betesmarker mestadels av
hedkaraktär med dungar av en och tall. Vid Nore och Austre är landskapet mer öppet. I söder ligger Kvännmyr med
delvis öppen vattenyta.

Historisk landskapskaraktärisering
I ett bälte längs med den forna kusten ligger flera bronsåldersrösen. Här finns också stensättningar och resta stenar.
Gravarna ligger ofta på strandvallar. Rösena är i regel 11-18 meter i diameter byggda av kalkstensflis och gråsten vilket
ger dem ett diffust utseende jämfört med gråstensrösen. Den sydligaste graven har fungerat som sjömärke på grund av
den vita kalkstenen och kallas för
”Vitfläcken”. Fynd av stenyxor kan
visa på att området varit bebott
mycket tidigare.
Några lämningar från järnåldern har
ej påträffats. Däremot har området
varit bebott under sen medeltid nyare tid att döma av namn och
gamla, nu försvunna ödegårdar.
Ödegården Hemmungs ägor låg
mellan Nore och Augstens vid en
myr med tillhörande vattendrag.
Den var bebodd ännu i början av
1700-talet.
Riksintresset Nore-Austreområdet
utgörs av de fyra gårdarna Nore,
Augstens, Austre och Rembs. De
bildar två åtskilda delar separerade
av utmarker. Gårdarna ligger alla
kvar på ursprunglig plats och inte
minst gårdarna Austre och Rembs
ge en illustrativ bild av
gårdsbebyggelsen innan skiftet på
slutet av 1800-talet i många fall
splittrade gårdarna.
Vid kusten finns ett mindre
åkerområde och intill detta, och den
å som passerar området, en kvarn. I
övrigt kännetecknas landskapet av
stora öppna ytor, i det närmaste helt

Riksintresseområdet sammanlagt med landskapet 1703. Miljön utgörs av de fyra
gårdarna Nore, Augstens, Austre och Rembs. Gårdarna med sina inägor bildar väl
slutna och sammanhållna kulturlandskapsmiljöer. Blå linje är dagens avgränsning av
riksintresset, röd linje föreslagen justering utifrån landskapets historiska karaktär.

Bebyggelsen vid Austre, placerad på var sida av landsvägen, sett från norr.

trädlösa. Framför allt gäller detta området söder och sydväst om Nore gård. Det är i detta område som ett flertal
monumentala rösen och stensättningar är anlagda och som är väl synliga i landskapet.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
I anslutning till de äldre gårdslägena finns såväl vid Nore som Augstens och även norr om Austre utflyttade parter
tillkomna vid laga skiftet. Det öppna landskapet runt gårdarna är i övrigt i mycket ringa grad ianspråktaget av
bebyggelse.
Den nuvarande bebyggelsen vid Austre härstammar från 1800-talets senare hälft och 1900-talets början. Här ligger fyra
parter oregelbundet intill varandra och med en mindre part strax norr därom. Tre manbyggnader är parstugor med
köksbakbyggen från 1800-talets andra hälft, två är breda hus med brutet tak och flerdelad plan från århundradets slut.
Ladugårdarna är från tiden kring sekelskiftet 1900, men vissa mindre uthus är äldre.
Rembs närmare stranden hyser två parter,
varav den norra har en parstuga med
bakbygge från 1800-talets mitt med en
nyare magasinsflygel och ladugård. Den
södra parten har en säregen manbyggnad
med oregelbunden planlösning från 1800talets senare del.
Nore består av tre parter, tidigare fyra.
Den norra parten har en parstuga från
1800-talets senare del med ett yngre köksoch brygghusframbygge. Den
vinkelbyggda ladugården är från 1800talets slut. På tomten finns två intressanta
ruiner efter äldre manbyggnader.

Den ena parten vid Nore, restaurerad och välhållen.

Norebod, fiskeläge i ett öppet och med ett direkt kustanknutet läge

På södra parten finns en av Gotlands intressantaste manbyggnader. Nedervåningen är troligen medeltida med förmodad
källare i norra delen. Senare lär huset ha byggts om till ett trevåningshus med flistak. År 1763 moderniserades huset,
varvid det sänktes med en våning och försågs med tegeltak så det fick nuvarande utseende av tvåvånings parstuga. Den
vinkelbyggda ladugården är jämnårig med grannparten. En rund stenhättekvarn är byggd 1824. Till norra parten hör en
sexkantig kvarn med lökkupol, en likadan finns på Austre. Dessa kvarnar är ofta mycket eleganta och typiska för
bygden.
Västra parten är bebyggd med en äldre flygelbyggnad samt en nyligen återuppuppförd, större manbyggnad i två plan.
Manbyggnaden är byggd på traditionellt vis med staplad kalksten och en utformning enligt lokala byggnadstraditioner.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området sydvästra delar.
• Eventuell ny bebyggelse bör inte tillåtas annat än som komplettering till befintlig bebyggelse och i förekommande
fall väl anpassas till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
Fornlämningar
bör vårdas och hållas tillgängliga.
•
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Ett fortsatt eller utökat bete inom hällmarkerna i sydväst främjar riksintressets värden
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör stor
hänsyn tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Utgående från det visuellt tillgängliga landskapet, parat med utbredningen av äldre och yngre bebyggelse, finns det skäl
att ur dessa aspekter justera avgränsningen av riksintresset något. Den nu föreslagna revideringen av avgränsningen av
riksintresseområdet innebär att skogsområdet söder om gårdarna till en del utesluts ur riksintresset, framför allt mot
bakgrund av den spridda bebyggelse som idag finns i området parat med landskapets kulturhistoriska karaktär, där
området uppvisar mycket få konkreta spår av ett äldre historiskt landskap.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Nore och Austreområdet [I 47]
Socken: Vamlingbo
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län
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Sundre [I 48] (Sundre sn)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändring av motiveringen och uttrycken är mer utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper,
samt landskapets och beståndsdelarnas sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en justering för att omfatta det i huvudsak öppna
odlings- och framför allt alvarlandskapet från Muskmyr och söderut. Det mer slutna skogsområdet
utmed länsvägen norrut utgår. Den reviderade gränsdragningen innebär att riksintresset motsvarar
Sundre sockens utbredning före laga skiftet och bättre knyter an till kulturlandskapets historiska
karaktär och prägel.
Med hänsyn till Muskmyr och det öppna landskapet i anslutning till myren inkluderas även detta
område i riksintresset. I övrigt följer gränsen i stora drag den ursprungliga sockengränsen, så som
den avspeglar sig i kartan från 1703.

Riksintressebeskrivning
Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Storslaget kustnära odlingslandskap med
vindlande stenmurar i öppet kuperat
alvarlandskap, rikt på fornlämningar och med få
förändringar i markanvändning efter 1700-talet.
(Gårdsmiljö, Kvarnmiljö).

En perifert belägen socken med ett för Gotland säreget och
storslaget kustnära odlingslandskap som är öppet, kuperat och
med stora delar välhävdade alvarmarker. Landskapet har
ålderdomlig prägel med få förändringar i markanvändning efter
1700-talet och är rikt på fornlämningar och välbevarade
hägnader. Centralt i socknen finns ett mindre sockencentrum
med medeltida kyrka, kastal, före detta skola och fattigstuga.
Utmed kusten fiskelägen, fyrplats och stenbrott med anknytning
till jordbrukets binäringar. Gårdsmiljöer från främst 1800-talet
präglad av lokala byggnadsmaterial som sten, kalk och tak av
sandsten eller ag. Kustmiljö, kyrkomiljö, kvarnmiljö.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Fornlämningsmiljöer i anslutning till odlingsbygd
och bebyggelse. Stenåldersboplatser vid Hoburgen
och Skoge. Bronsåldersrösen, högar och gravfält
samt talrika sliprännor och husgrunder från
järnåldern. Vikingatida hamnlägen vid Flisviken
och Rivviken. Medeltida kyrka med runristade
gravhällar, medeltida bebyggelselämningar bl a
prästgårdsruin och kastal. Spridd bebyggelse i sten
från 1800-talet, en del med flis- eller agtak. Många
och välbevarade hägnader av sten. Stenbrott bl.a.
för slipsten. Lambgiftar och väderkvarnar.

Omfattande spår från förhistorisk tid i form av lämningar från
stenålder till medeltid. Stenåldersboplatser finns vid Hoburgen
och Skoge. Bronsåldersrösen avtecknar sig mot den forna
kusten, framför allt i områdets sydöstra del, och mindre gravfält
och enstaka gravar återfinns ute på hällmarkerna och i
gränszonen mellan inägor och utmark. Kustzonen hyser ovanligt
många stenblock med slipytor och sliprännor. Såväl längst i öster
som i väster finns fiskelägen med ett förhistoriskt ursprung, där
platsen vid Rivet kan ha fungerat som hamn under vikingatid.
Livräddningsstation och fyrplats.
Medeltida kyrka med runristade gravhällar, medeltida
bebyggelselämningar bl a prästgårdsruin och en av Gotlands
mest välbevarade och största kastaler. Före detta skolhusmiljö
och socken- eller fattigstuga. Spridd gårdsbebyggelse i sten från
1800-talet, varav en del med flistak och ekonomibyggnader med
agtak. Många och välbevarade hägnader av sten runt ägorna och
stenbrott bl.a. för slipsten, längs den västra kusten. Lambgiftar
och väderkvarnar spridda i utmarken.
Gårdsbebyggelsens placering, huvudsakligen på kanterna på
båda sidor om en uppodlad, flack dalgång, där bebyggelsen
återfinns i övergången mellan inägor och utmark. Ett helt
obebyggt betespräglat, öppet hedlandskap öster om Skoge och
Ottes.

Kunskapsunderlag
Naturmiljö och landskapsbild

Sammanfattande värdetext 1987
Sundre socken på Gotlands sydspets är en av öns mest särpräglade bygder med märklig flora och en av Sveriges
förnämsta sträckfågellokaler. Lämningar efter mänsklig verksamhet finns från alla förhistoriska tidsåldrar med
koncentration på järnåldern. Medeltiden representeras av kyrkan från 1200-talet, den intill stående kastalen, som är ett
av öns märkligaste försvars verk, samt lämningar efter fyra medeltida gårdar. Dagens bebyggelse härrör till största
delen från 1800-talet med ytterst fä tillskott från senare tider. Alla byggnader är i sten, några har ännu flis- eller agtak.
Sundre ger rika tillfällen till studier av en ålderdomlig odlingsbygd med små åkrar och betade alvarmarker
omgivna av vindlande stenmurar och spridd välbevarad gärdsbebyggelse.
Sundre är en av Gotlands mest särpräglade bygder. Trots viss igenväxning under senare tid är det ingen socken på ön
som har ett så öppet och storslaget landskap. Från områdets flacka höjdpartier har man vida horisonter över Östersjön i
såväl väster som söder. Klimatet är mer maritimt än Gotland i övrigt.
Sundre är efter gotländska förhållanden ovanligt kuperat. Mest känd är klippan Hoburgen med bl a den kända rauken
Hoburgsgubben, ett av Gotlands främsta utflyktsmål. Längs hela västra sidan går en brant åssträckning, kallad
Husrygg.
På sluttningarna och på alvaret ovanför växer den fridlysta våradonisen (på gotländska Tåskblåmme=torskblomma),
som när den blommar på våren ger upphov till stor folkvandring för att uppleva. I strandkanten går sandstensskiktet i
dagern, vilket givit upphov till stenbrott, så kallade stenkulor, längs hela kusten.
Innanför kuståsen utbreder sig omfattande alvarmarker med sparsam vegetation. Nära Hallbjäns ligger naturminnet
Gullstainen, ett flyttblock av rapakivi granit. I norr är området flackare, söder mera kuperat och vid Juves finns en
klint med rasbranter. I dalarna ligger åkrar, främst i söder.

Odlingsbygden är koncentrerad till en bred flack dalgång i socknens mitt, samt till ett område mellan Gotlands
sydligaste gård Digrans och Hoburgen i sydväst. Den centrala odlingsbygden avslutas i söder med en åskant mellan
Juves och Skoge. Nedanför denna ligger spridda åkrar, betade alvarmarker och mindre lövdungar.
Sundres östra och nordöstra delar upptas av flacka alvarmarker som delvis täcks av hedmarksskog, i första hand i den
sydöstra delen. Vid Barshageudd finns ett av Gotlands största strandvallssystem. I nordost ligger den märkliga
Muskmyr, som avvattnas genom ett slukhål. Myren är till största delen agbevuxen, men öppna vattenytor finns i form
av randträsk.

Strax efter Muskmyr öppnar sig landskapet över Sundre i ett i det närmaste trädlöst landskap öster om vägen. Bilden från norr.

Sundre sockens centrala dalgång, omgiven av bebyggelse på ömse sidor, upp mot de högre liggande hällmarkerna.

Historisk landskapskaraktärisering
Karaktären av ett kargt hedlandskap har sina rötter långt bak i tiden och det öppna hedlandskapet har varit områdets
karaktär i alla tider. I mitten av socknen finns en dalgång med bättre jord och runt denna dalgång grupperar sig
gårdarna, nu som förr i tiden, förutom gården Tore som ligger längst i norr på gränsen till Vamlingbo. Gården har de
fakto en del av sina ägor i Vamlingbo socken enligt det äldsta kartmaterialet.
Sundre har bebotts kontinuerligt sedan stenåldern. På Hoburgens sydsida finns lämningar efter stenåldersboplatser.
Bronsålderns människor har bebott dels det höglänta området sydost och nordost om Hoburgen och dels ett område
öster om vägen från Skoge mot Barshagar. I väster finns rösen och högar och skärvstensförekomster. I öster finns ett
gravfält med högar i dess södra del och vid vägskälet vid Skoge ett gravfält med högar omväxlande med stensättningar
från järnåldern.
Lämningar från järnåldern finns spridda över hela socknen med en koncentration längs kusten en bit in från
nuvarande strandlinje. Längst i sydväst finns ett långsträckt gravfält och ett mindre söder om Hoburgen samt
gravar på båda sidor om restaurang Majstregården. Nordost och öster om Digrans finns mindre gravfält, liksom
sydost om Vaktbackar. Flera stora gravfält finns mellan Skoge och kusten. Dessutom finns spridda gravar över
hela socknen, främst i anslutning till vägar. Från strax nordost om Västergårde till Tore går en 800 m lång hålväg.
Norr om Hoburgsgubben finns lämningar efter en vikingatida hamn med länningar och båthus. Längs kusten från
Rivet till Barshageudd finns stora mängder stenar med slipskåror och stenar med slipytor.
Medeltiden representeras av kyrkan från 1200-talets första hälft och mitt, samt den bredvidliggande runda kastalen
från 1100–talet, ett av öns märkligaste försvarsverk. Söder om kyrkan finns rester efter den medeltida prästgården,
vilken haft fyra rum. Även norr om kyrkan är lämningar efter ett medeltidshus. Sydost om Vännes finns grunder till
en medeltidsgård bestående av tre hus, liksom en dylik söder om Juves kallad Vitsgard innehållande grunder efter
två stora vinkelbyggda hus. Dagens bebyggelse i Sundre härrör till största del från 1800-talets andra hälft med
mycket få tillskott från senare tider.
Sundre består vid 1600-talet av 9 skattehemman och ett kronohemman. Den största gården, mätt i tunnland åker (45
tunnland, vilket får ses som mycket stort) var Wästergårdh. Den minsta gården var Juves med sina 4 tunnland åker. Det
framgår av de skrivna källorna att Juves legat öde i omgångar. Bland annat nämns ”Juuas” i ödegårdslistan från 1585. I
ödegårdslistan, dvs den lista som upptar alla gårdar som låg öde 1585, finns i Sundre även upptaget gårdarna
”Margette/Meistre och Heguols. Vi upprättandet av revisionsboken 1653 var Meistre åter ett skattehemman och gården
är alltjämt idag i bruk. Gården Heguols, som uppgick till 1 marckeleij, omnämns inte senare än i ödegårdslistan, varför
vi inte vet var den gården har legat. Utöver de i ödegårdslistan upptagna namnen finns det namnuppgifter som antyder
att det kan ha funnits ytterligare två gårdar i socknen under medeltid; Torarfwe och Bjerghusar.
Gårdarna grupperar sig i två grupper i socknen. Den ena, bestående av gårdarna Vännes, Digrans, Tomase och Majstre,
bildar tillsammans med kyrkan och prästgården en samlad bebyggelsemiljö. I söder finns en gles grupp av gårdar
bestående av gårdarna Juves, Västergårde, Hallbjens, Ottes och Skoge. Längst i norr ligger helt isolerat gården Tore,
med en del av sina ägor sträckande sig in i Vamlingbo socken.

Bebyggelsen i Sundre under äldre tid, liksom idag, koncentrerar sig kring en mindre dalgång centralt i socknen. Här finns nio av
socknens tio gårdar. Den tionde utgörs av Thore gård, som ligger i nordväst på gränsen till Vamlingbo socken. Ett anmärkningsvärt
drag i socknen är det stora sammanhängande området med åker i den sydvästra delen av socknen. Denna åkermark är delad mellan
många gårdar, både i Sundre, Vamlingbo och Hamra. Hela det östra och det västra området av socknen utgörs av omfattande öppna
hed- och betesmarker under äldre tid, helt obebyggda. Blå linje markerar rådande avgränsning av riksintresset, röd streckad linje
den historiskt anknutna avgränsningen.

Ett märkligt inslag i Sundre socken utgörs av det mycket stora åkerområdet som finns i sydvästra delen av socknen,
längs med vägen till Hoburg. Här finns ingen gård, även om det i en äldre karta finns utritat en mindre byggnad.
Marken är uppdelad mellan alla gårdarna i socknen och här finns även mark som tillhör gårdar i Hamra och Vamlingbo
socknar.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
Expansionen av bebyggelse från 1700-talet och till idag karaktäriseras framför allt av en partklyvning och utflyttning av
ett antal parter, vilket medfört en förtätning av framför allt jordbruksbebyggelsen i anslutning till vägarna genom
socknen. Framför allt från Västergårde och söder ut till Juves och längs vägen mellan Juves och Skoge. Utöver denna,
väl anpassade bebyggelse längs vägarna, finns det framför allt på höjderna väster om Juves och Västergårde ett flertal

nyetablerade bebyggelser, tämligen långt indragna från allmänna vägarna. Utöver dessa områden är det endast ett fåtal
övriga hus spridda över socknen.

Sundre kyrka och kastal, belägna tätt tillsammans på en markant höjd i landskapet och synliga vida omkring

Man kan notera att hela det öppna området öster om Skoge och Ottes är helt obebyggt, liksom området söder om Juves
och ner mot Rivets gamla fiskeläge, liksom längs den västra kusten. Dagens bebyggelse i Sundre härrör till största del
från 1800-talets, andra hälft med mycket få tillskott från senare tider.
Vid kyrkan står skolhuset från 1854, ett av Gotlands äldsta och bäst bevarade. Socknens lilla centrum, i form av
skolhus, kyrkstall och fattigstuga invid kyrka och kastal, är skyddade som byggnadsminnen. Gården Vännes, som ligger
öster om kyrkan är en enhetligt byggd gård från sekelskiftet med många stora byggnader. Den är en utmärkt
representant för tidens byggnadskonst. Norr om kyrkan ligger Majstre, en gård med en 1800-tals tvåvånings parstuga
och yngre flygel och ladugård.

Den västra kusten i Sundre, med den markanta klintkanten Husrygg in mot land och med ett flertal stenbrott längs kusten längre
mot norr. Bilden tagen från söder.

Digrans är Gotlands sydligaste gård. Mangårdsbyggnaden är en stor tvåvånings enkelstuga från 1700- och 1800-talen
med få fönster på husets baksida mot vägen. Ladugården har på senare tid återfått sitt ursprungliga agtak. Vid Juves
ligger en liten ladugård med agtak under klintkanten. Gården mittemot består av en mängd sammanbyggda hus och
ladugårdar från 1800-talets andra hälft. Strax öster om Juves finns ännu en part Digrans som har en förändrad parstuga
från 1800-talets första hälft. Den har vid sekelskiftet byggts till med en ny byggnadskropp delvis liggande långsides.
Ladugården är troligen samtida med det äldre bostadshuset, men har byggts på och om vid sekelskiftet.
Vid stranden sydost om Digrans ligger Flisar med brygga, någon strandbod och båthus samt ruinerna av båthuset till en
tidigare livräddningsstation. Norr om Digrans ligger Hoburgs fyrplats med Gotlands ljusstarkaste fyr från 1846 och
fyrplatsbebyggelse. Fyrplatsen är statligt byggnadsminne. I beteslandskapet sydost om fyren finns en mindre lammgift i
sten, med ett återanvänt inmurat medeltida fyrpassfönster som ovanlig byggnadsdetalj.
Mellan Juves och Ottes ligger en part Skoge vackert på åskrönet. Huset är en parstuga från 1800-talets senare del.
Köksbakbygget är liksom ladugården från sekelskiftet. Skoge intill Ottes har en manbyggnad från 1900-talet och en
äldre ladugård. Söder om Skoge ligger Tomase med en enkelstuga från 1800-talets mitt.
Västergårde består av många parter. Den östra av de två sydligaste parterna har en manbyggnad från 1800-talets slut
med den säregna typ av köksbakbygge vars vindsvåning ej sammanfogats med mangårdsbyggnaden. Västra parten har
en parstuga från 1800-talets andra hälft med sadeltaksfrontespis och ovanligt stort köksbakbygge.
Norra Västergårde domineras av nordvästra partens höga tvåvånings parstuga från 1800-talet. På parten finns många
byggnader från skilda tider. I söder finns en part med en parstuga med dubbla sadeltaksfrontespiser och köks och
brygghusframbygge m fl byggnader. Nordvästra parten är lik den södra.
I en dalsänka mellan alvarmarkerna vid Vaktbackar ligger ett litet torpställe med flistakshus från 1800-talets mitt. Nere i
dalen ligger en liten part Hallbjäns med byggnader från sena 1800-talet. Manbyggnaden är en parstuga, ladugården med
agtak har en utformning som förr var mycket vanlig på Storsudret. Vidare finns en bod med flistak samt några små
bodar med staplade stenväggar.
Väster om kyrkan finns ett litet torp, Tomase, bestående av en enkelstuga med köksbakbygge och brygghus. I norr
ligger gården Tore vackert belägen i sluttningen mot dalen i öster. Gården har en mängd byggnader från 1800-talets
senare del med för socknen vanligt utförande. Mest iögonfallande är den stora åttakantiga kvarnen med lökkupol och
segelduksvingar.
Norr om Muskmyr mot Vamlingbo ligger två småtorp från 1800-talets slut. De är goda exempel på den inre
kolonisation som ägde rum under denna tid när befolkningen ökade kraftigt.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och i förekommande fall bör inte tillåtas annat än som
komplettering till befintlig bebyggelse.
• Eventuell ny bebyggelse bör väl anpassas till miljön vad gäller volym, skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden och för att upprätthålla landskapsbilden.
• Det omfattande hägnadssystemet av stenmurar bör vårdas och hållas visuellt tillgängliga.
• Fortsatt brukande av jordbruksmarken är väsentligt för att bevara och främja riksintressets värden.
• Ett utökat bete främjar riksintressets värden.
Även vid bygglovsbefriade åtgärder eller åtgärder som inte prövas mot bestämmelserna om riksintresset bör
stor hänsyn tas till riksintressets värden avseende lokalisering och utformning.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Avgränsningen av riksintresset, så som den är idag, viker av från Sundre sockens äldre utsträckning med en lång
utstickare mot norr längs landsvägen mot Öja. Denna del av Sundre är ett resultat av laga skiftet och har inget med
kulturlandskapet att göra.
Med hänsyn till Muskmyr och det öppna landskapet i anslutning till myren bör avgränsningen av riksintresset inkludera
detta område. I övrigt bör gränsen följa den ursprungliga sockengränsen, så som den avspeglar sig i kartan från 1703.

Den slingrande vägen förbi Skoge gård i södra delen av socknen mot Juves i väster, kantad av vällagda stenmurar.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Sundre [I 48]
Socken: Sundre
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

——————————————————————

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)

Gotska Sandön [I 49] (Fårö sn)
Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör den tidsperiod det rör sig om samt bedöms ge en bättre
beskrivning av de värden som ligger till grund för utpekandet. Ändring av uttrycken är mer
utvecklad avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och beståndsdelarnas
sammanhang.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en utökning med det närmast omgivande
vattenområdet som är en oskiljaktlig del av ön och kopplingen till havet och sjöfarten.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Ö vars historia och miljö präglats av sitt
isolerade läge mitt i Östersjön, och som från
vikingatid till våra dagar tidvis haft permanent
bosättning. (Fornlämningsmiljö).

Ö vars historia och miljö präglats av det isolerade läget mitt i
Östersjön och som återspeglar en närmast unik boendemiljö från
vikingatid fram till våra dagar.
Kommunikationsmiljö i form av fyrplatser med tillhörande
anläggningar vilka speglar fyrväsendets utveckling under 1800-och
1900-talet. Därtill präglas ön av 1700-, 1800- och det tidiga 1900talets bebyggelse för såväl säsongsvis som permanent bosättning
med jordbruksskötsel, jakt, fiske och skogsbruk.
Fornlämningsmiljö, kustlandskap och kustmiljö

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Boplatslämningar av säsongskaraktär från stenoch bronsålder, skärvstenshögar samt gravar
från järnåldern och historisk tid. Byggnader
från 1800- och 1900-tal med för ön stora
historiska värden.

Boplatslämningar av säsongskaraktär från sten- och bronsålder,
skärvstenshögar samt gravar från järnåldern och historisk tid.
Fyrplats från 1858 med fyrby, bostäder, uthus och skola samt äldre
övergivna fyrplatser, bland annat vid Tärnudden. Kapell i ängeslik
omgivning. Kyrkogård, begravningsplatser och mausoléer. Tallar
med ristningar och inskriptioner på Höga Revarn. Gårdsbebyggelse,
skogshuggarbarack, jakt- och fiskestugor från 1800- och 1900-tal.

I området ingår även: Fyrstation från 1858
samt övergiven fyrstation vid Tärnudden.
Förlisningsplatser och skeppsvrak, kyrkogårdar
Spår av havs- och kustanknutna verksamheter på ön, såsom
och mausoléer. Lämningar efter
lämningar efter skogshantering och utskeppning av timmer,
skogshantering, fiske- och säljaktsplatser.
förlisningsplatser och skeppsvrak, fiske- och säljaktsplatser
tydliggör kopplingen mellan naturen och människans nyttjande av
ön.

Kunskapsunderlag

Sammanfattande värdetext 1987
Gotska Sandön är med sitt läge, sin specifika miljö och historia, präglad av havet och dess villkor, av största naturoch kulturhistoriska värde. Ett mycket pedagogiskt, om dock ej så lättillgängligt område, där kontinuiteten från
tidigaste forntid in i nutid lätt kan avläsas i landskapet.

Naturmiljö och landskapsbild
Gotska Sandön är en ö i Region Gotland i Gotlands län, belägen i Östersjön 40 km norr om Fårö. Ön är en del av Fårö
socken och är cirka 8 km lång och 5 km bred samt har en areal av 3 601 hektar, varav cirka 2 460 hektar skog och ett
par hundra hektar åker, äng och betesmark av högst mager beskaffenhet. Flygsanden har längs stränderna bildat kullar
och även på en del ställen inträngt i skogen, utan vilken ön snart skulle förvandlas till ett sandfält. Tvärs över ön,
skiljande det nordvästra hörnet från den övriga delen, sträcker sig en mycket gammal sanddyn, kallad Höga åsen, vars
högsta del når 42 meter över havet.
1909 inrättades en nationalpark på Gotska Sandön, den utvidgades 1963 och 1988 och omfattar i dag hela ön med 4 490
hektar, varav 842 hektar utgörs av vatten. Bland sevärdheterna kan nämnas det särpräglade dynlandskapet med tallskog,
den rika floran, de ödsliga sandstränderna samt öns intressanta kulturbyggnader, bland annat ett kapell och en fyrby
samt fyr som idag fungerar som utställningslokal om fyren och dess historia, inklusive människorna som bodde på ön.
Många sällsynta arter av såväl växter som djur finns på ön. Särskilt kända är olika arter av skalbaggar. Många av dem är
små, men ett par, raggbock och smedbock, kan bli 4–5 cm. Fågelfaunan inkluderar bland annat ejder, svärta, större
strandpipare, härfågel, nattskärra och många olika småfåglar som sädesärla, bofink, svartmes och grå flugsnappare. Alla
häckar inte här, utan är bara tillfälliga besökare. På våren är Gotska Sandön en bra lokal för observation av flyttfåglar.
Rovfåglar är ganska ovanliga, men ibland ser man duvhök och sparvhök. Korpar kan också ses flyga över ön.
Gotska Sandöns flora innefattar flera intressanta arter av örter och gräs, särskilt av så kallade havsstrandväxter, det vill
säga växter som anpassat sig till att växa på sandstränder. Exempel på sådana är sodaört, marviol, strandråg och
sandrör. En annan intressant växt på ön är den fridlysta martornen och på öns klapperstensstränder finns timjan och
timjansnyltrot. Längre inåt land hittar man skogsstjärna och björkpyrola, kärrknipprot, skogslilja och rödsyssla. Ljungen
är en karaktärsväxt på tallheden.

Historisk landskapskaraktärisering
Gotska Sandön har troligen besökts av säljägare redan under stenåldern. Flera flintdolkar från sen-neolitisk tid har
hittats vid Hamnudden. Från bronsåldern härstammar en dolkklinga av brons, påträffad vid Gamla gården, inte långt
från Hamnudden.
De flesta stensättningarna bör ha tillkommit under järnåldern. Husgrunder och fynd visar på vikingatida bosättning
vid Säludden. Under denna tid verkar bosättningarna annars ha varit koncentrerade längs kusten mellan Höga land och
Gamla gården i söder.
Under medeltiden tycks större permanenta bosättningar ha funnits vid Säludden och nordväst om Gamla gården.
Mindre sådana kan ha funnits vid Kyrkudden och Höga land. Fyndmaterialet visar på livlig sjöfart och stort
varuutbyte.
Enligt skriftliga källor från mitten av 1500-talet saknade Sandön befolkning. Sandön finns dock med på Olaus Magnus
karta från 1539 försedd med ankringsplats, vilket ändå kan ge en antydan om öns betydelse under medeltiden.
Redan under 1500-talet var ön troligen i fåröbornas händer. Under 1600-talet utnyttjades ön för sälfångst och fiske
samt fårbete. Efter dansktiden arrenderade fåröborna ön av svenska staten till 1758, då den såldes till en handelsman i
Visby. År 1762 gick köpet tillbaka och ett 75-tal fåröbor fick åter arrendera ön. Då handelsmannen ville skattlägga
Sandön, skickades en lantmätare dit, vilket resulterade i den första detaljkartan över ön. Man kan konstatera i kartan

Gotska Sandön karterad 1777. Vid den här tiden finns ingen fast bosättning på ön.

att det vid den här tiden inte fanns någon bebyggelse på ön. År 1783 arrenderades ön ut till e n M. Benedictius
från Stockholm.
Mellan år 1783 till 1839 var Sandön i privata händer. Benedictius lät starta en rad projekt. Bland annat anlades
Gamla gården och 10-15 ha mark däromkring uppodlades, fåravel startades, ett 40-tal renar importerades och tjära
brändes. När Benedictius gjorde konkurs tog en annan affärsman från Stockholm över. Under dennes tid arrenderades
Sandön av den legendariske Petter Gottberg, som sägs ha försörjt sig på bl a sjöröveri.
Under 1840-talet hade ön sin storhetstid. Skog avverkades och sågades vid två sågverk för ett skeppsvarv som anlagts
norr om Gamla gården. År 1858 byggdes en fyrstation på nordvästra Sandön, där den ligger än idag. En del av ön
inköptes av staten 1859 och resten två år senare. Skeppsvarvet brann ner 1878 och 1880 eldhärjades östra delen av
ön.
Ett kapell uppfördes 1893. Öns isolering bröts genom att en telegrafkabel drogs till ön 1898. År 1910 avsattes 368 ha
av ön i nordväst som nationalpark. På 1920-talet börjar man avverka skog i större skala och ett smalspårigt järnvägsnät anlades för virkestransporten. Å r 1934 brann kapellet ner.
Under 1940-talet fick Sandön ta emot över tusen baltiska flyktingar. Som ett minne av detta skede finns ännu en
flyktingbåt bevarad på land vid fyrbyn. Ön blev domänreservat 1950. Samma år uppfördes ett nytt kapell. Hela ön
blev nationalpark 1963. Sedan 1970 är fyrarna automatiserade. År 1975 bildades Gotska Sandöns Hembygdsförening,
som sedan dess utför restaureringsarbeten av den äldre bebyggelsen.

Dagens landskap och bebyggelsestruktur
De kvarstående byggnaderna är få och uppförda på 1800- och 1900-talet. Det nuvarande kapellet byggdes 1950
på platsen för det gamla. Vid Kapellänget ligger också Gottbergs lada, en knuttimrad lada, byggd av Gottberg
1823-1824. Den har använts som lambgift.

Utdrag ut kartan 1777 visar att det fanns ett fiskeläge vid Säludden, som framgår av bilden till vänster. Fiskeläget var säkerligen
kopplat till Fåröbornas fiske och säljakt. Utdraget till höger illustrerar den kyrkogård som finns vid Kyrkudden och som möjligen
har rötter ner i medeltid.

Väster om Säludden ligger jaktstugan Tomtebo, uppförd 1899. Stugan har på 1920-talet periodvis nyttjats av
Albert Engström, vars dotter Malin var ingift i fyrmästare Karl Bourgströms familj. Vid Säludden finns
lämningar efter ett fiskeläge som fram till 1700-talets slut låg här, använt av fåröborna. Byggnader och gravar
syns idag som steniga kullar, när marknivån sänkts genom sandflykt. På 1830-40-talet låg längst ut på udden
också en vädersåg. Ett boningshus och en ladugård fanns här samtidigt men av dem syns nu endast steniga kullar
belägna mellan stranden och skogsbrynet.
Närmare Arnagrop finns en förfallen knuttimrad byggnad benämnd Norrlänningarna, efter de norrländska
skogsarbetarna som bodde här på 1890-talet. Vid Enelyckan längre upp i skogen finns rester efter en lada,
byggd av Gottberg.
Vid Tärnudden finns bara en byggnad kvar från fyrplatstiden 1883-1913. Det är Bagarstugan, nu inklämd mellan
höga sanddyner. I närheten ligger en byggnad, uppförd för bevakningspersonal under andra världskriget. På sanddynen syns rester av det gamla bevakningstornet, använt under första världskriget och på sanddynens utsida syns
grunden till det gamla fyrtornet, ett par meter från vattenbrynet. Sedan 1913 har sanden förflyttat sig flera meter inåt
land.
Ovanför strandkanten vid Annas udde finns två boplatser, som använts som jaktstugor och sommarställen.
Den västra anlades omkring 1900 och kallas idag kort och gott "Bourgströms". Stugan är skildrad av Albert
Engström i hans bok ”Gotska Sandön” och har invändigt målningar av Engströms dotter Malin. Den östra
boplatsen anlades 1926 av Oskar Ekman och köptes på 1940-talet som sommarstuga av sjöfartsrådet Jaques
Nyman, uppvuxen på Sandön som fyrvaktarson.
En bit österut från S:ta Annas udde ligger Bourgströms mausoleum, i en ekdunge.
Innanför platsen för f d Hamnuddens fyr syns resterna efter en vädersåg som en fördjupning i marken,
samt några kvarnstenar. Kyrkogården norr om Hamnudden invigdes 1845. Här finns ett mausoleum för
familjen Söderlund.
Vid Gamla Gården har många byggnader funnits. Tre av dem står ännu kvar. Byggnaderna uppfördes under
1830-40-talet under Sandöns storhetstid. Husen är knuttimrade. Visthusboden, som p g a sin gallerglugg,
kallats Gottbergs fängelse, har i folkfantasin satts i samband med sägnerna om Gottberg. Vid kanten av
sanddynen ligger Madam Söderlunds stuga, uppkallad efter Johanna Albertina Söderlund (1815-1906), kallad
Madam. På 1920-talet användes stugan som bostad under skogsavverkningarna. Söder därom ligger rester
efter Veterinärens hus, den första byggnaden på platsen. Nära Gottbergs fängelse står ”skogshuggarbaracken”,
en knuttimrad arbetarbostad från 1920.
Vid den nuvarande fyrplatsen, belägen på öns nordvästra spets, uppfördes mellan år 1858 och 1893 flera byggnader.
Skolan och den bredvidliggande byggnaden tillkom 1939. Byggnaderna, tillsammans med fyren, ger en bild av ett litet

samhälle, typiskt för svenska fyrplatser, där den ligger skyddad för väder och vind i en liten dal. Idag är fyren
automatiserad. På sommaren tjänstgör sommarpersonal som guider på ön.
Ön saknar hamn. Fritidsbåtar kan ankra var som helst runt ön, men måste vara beredda att flytta om vinden vänder. I
Fyrbyn finns en liggare där fritidsbåtar kan skriva in båten. Skolbyggnaden, som användes som lotsbarnskola 18981963, är nu museum. Reguljär båtförbindelse finns med Fårösund och Nynäshamn under sommaren och statistiken visar
en ökning av besökarnas antal år för år.

Historiska skikt
Den förhistoriska perioden, med gravar och förmodade hamnområdet vid Säludden och Hamnudden.
Medeltid, med ett rikt fyndmaterial och kyrkogård vid Kyrkudden.
1700-1900-tals historien vid fyren, skolan etc vid Bredsand.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Eventuell ny bebyggelse bör behandlas restriktivt och i förekommande fall väl anpassas till miljön vad gäller volym,
skala och placering.
• Bebyggelsen bör underhållas med traditionella metoder och material för att bibehålla byggnadernas kulturhistoriska
värden.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Ön utgör i sig en självklar enhet, men historien om Gotska Sandön speglas till en inte obetydlig del i de talrika
skeppsvrak som finns runt öns kuster. Avgränsningen av riksintresset bör inbegripa dessa platser, vilka finns
registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Gotska Sandön [I 49]
Socken: Fårö
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

——————————————————————

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/).
7. Arkeologi på Gotland. 1979. Visby.
8. Länsstyrelsen på Gotlands hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/nationalparken-gotska-sandon/Pages/index.aspx

Nytt föreslaget namn: Torsburgen [I 61]
(Kräklingbo och Gammelgarn sn)
Nuvarande namn: saknas. Ingår idag i Kräklingbo [I 29] (Kräklingbo och
Gammelgarns socknar)

Länsstyrelsens förslag – Skäl för ändringen
Länsstyrelsen föreslår att riksintressebeskrivning och områdets avgränsning ändras. Anledningen
till förändringen är ett förändrat synsätt på områdets kulturhistoriska värden. Förslaget har
uppkommit genom en länsomfattande översyn.
Ursprungligt riksintresse omfattar stora delar av Kräklingbo socken, inklusive omfattande
skogsmarker och delar av Gammelgarn socken. Förslaget innebär en uppdelning i två delar, som var
för sig representerar skilda gotländska utvecklingsförlopp. De nya delarna föreslås benämnas
Kräklingbo [I29] samt Torsburgen [I 61]. I förslaget utgår mellanliggande delar som domineras av
skogsmark eller delar som i lägre utsträckning har de uttryck eller de egenskaper som
överensstämmer med riksintressets motivering.

Analys av ändringen
Riksintressebeskrivningen
Ändringen av motiveringen tydliggör vilken avgränsad tidsperiod det rör sig om. Uttrycken
utvecklas i förslaget mer avseende beståndsdelarnas egenskaper, samt landskapets och
beståndsdelarnas sammanhang. De centrala delarna av Kräklingbo sockens odlingslandskap och
gårdsmiljöer liksom området vid Hajdebygårdarna utesluts ur de nya uttrycken eftersom de inte
tillhör kärnvärdena i utpekandet av riksintresset. Liknande gårdsmiljöer och odlingslandskap finns
representerade i ett flertal andra riksintressen i länet. Därför har det inte varit aktuellt att göra denna
miljö till ett separat riksintresse.
Fysiska avgränsningen
Förslaget till avgränsning av riksintresset innebär en tydligare knytning till kärnvärdena i
riksintresset, en fornlämningsmiljö med försvarshistorisk tyngdpunkt. Området föreslås omfatta
klintarna med fornborgarna Torsburgen och Herrgårdsklint samt Millklint däremellan.

Riksintressebeskrivning

Nuvarande motivering

Föreslagen motivering

Småskaligt och fornlämningsrikt
odlingslandskap med lång
brukningskontinuitet och få
förändringar vid laga skifte. Monumentala
fornlämningar, bl a Nordens största fornborg.
Fossilt åker- och beteslandskap vid kusten.
(Fornlämningsmiljö, Gårdsmiljö).

Storskalig fornlämningsmiljö med flertalet fornborgar, däribland
Torsburgen som är Gotlands största samt en av norra Europas största
fornborgar. Området speglar försvarshistoria från äldre och yngre
järnålder och hur fornborgarna strategiskt placerats utifrån
naturförhållanden och topografi. Området är opåverkat av sentida
bebyggelse och i området finns även flera stenbrott med koppling till
uppförandet av fornborgarna samt för brytning av byggnadssten
under medeltid och senare tid.

Nuvarande uttryck

Föreslagna uttryck

Rika bronsåldersmiljöer och fossil åkermark.
Många husgrunder från äldre järnålder med
klart avgränsad inägomark i form av
stensträngssystem i anslutning till vägar och
nuvarande gårdar. Fyra fornborgar, bl.a.
Torsburgen. Medeltida kyrka och andra
medeltida bebyggelselämningar. Äldre,
delvis förhistoriskt vägnät. Relativt välbevarad
bebyggelse från 1700- och 1800-talen som de
tre gårdsparterna vid Hajdby.

Fornborgen Torsburgen där den naturliga klintkanten utgör
försvarsbarriär, kompletterad med en två kilometer lång stenmur i de
flackare södra delarna. Den närliggande fornborgen Herrgårdsklint
med spår av bebyggelse inom borgen och omgivande mur.
Sambandet mellan intilliggande omgivande fornborgar och
vårdkaseplatser. Överblick över kusten och omgivande
kulturlandskap.
Millklint med spår av stenbrytning med anknytning till uppförandet
av fornborgarna och senare tiders bebyggelse.

Kunskapsunderlag
Sammanfattande värdetext 1987
Området ger en god bild av en kustbygds utveckling från tidigaste forntid in till våra dagar, där kontinuiteten
tydligt kan utläsas i kulturlandskapets utformning, markanvändningen och bebyggelsens placering invid den ursprungliga, forntida eller medeltida gården. Den nuvarande bebyggelsen från 1700- och 1800-talet är relativt
opåverkad och gammalt kulturlandskap finns ställvis bevarat.
Ett pedagogiskt och lätt tillgängligt område med viktiga historiska odlings- och bebyggelsemönster från olika tider i
en miljö med stora naturvärden.

Naturmiljö och landskapsbild
Högt över den omgivande skogen, upp till 70 meter över havet, reser sig klintplatån och fornborgen Torsburgen.
Torsburgen har sannolikt byggts på i omgångar under 200-900 e kr. Efter detta har den i någon omfattning fungerat som
stentäkt för de omgivande gårdarna. Torsburgen och brandområdet efter den omfattande skogsbranden 1992 är
naturreservat med vandringsstigar och utsiktstorn, tidigare ett luftspaningstorn från andra världskriget.

Historisk landskapskaraktärisering
Inom området finns fornborgen Torsburgen, belägen på en markant höjd i landskapet. Torsburgen är en av
norra Europas största fornborgar. Den mindre branta sidan i söder skyddas av en två kilometer lång, upptill sju
meter hög kalkstensmur. Borgen har uppförts i åtminstone två etapper, under tidig respektive sen järnålder.
Inga bebyggelsespår finns på Torsburgen.
Även fornborgen på Herrgårdsklint är, i likhet med Torsburgen, en klintborg där de mest tillgängliga sidorna har
förstärkts med murar. Till skillnad från Torsburgen finns här 6 husgrunder innanför muren, vilket är ovanligt för
gotländska förhållanden.
Vid Millklint och området emellan de bägge fornborgarna finns spår av flera stenbrott från historisk och möjligen även
förhistorisk tid. Stenbrotten har varit en förutsättning för, och källa till, det byggmaterial som har använts i
fornborgarnas murar, men även varit en viktig resurs vid uppförandet av medeltidskyrkorna och sentida
stenhusbebyggelse.

Riktlinjer för att tillgodose riksintresset
• Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området.
• Skogsbruksåtgärder ska ske i former som bedöms förenliga med kulturmiljövårdens intressen.
• Det är väsentligt för riksintressets värden att vyerna från de bägge fornborgarna värnas vid eventuell nyetablering
av höga objekt, såsom master och vindkraftverk, i det omkringliggande kulturlandskapet.
• Fornborgarna bör vårdas och hållas tillgängliga.

Uttolkning av reviderad gränsdragning
Det ursprungliga riksintresseområdet har minskats och delats i två miljöer, skogsområdena däremellan utgår.
Fornlämningsmiljöerna Torsburgen och Herrgårdsklint med Millklint bildar tillsammans en mer renodlad
fornlämningsmiljö.

Fornborgen på Herrgårdsklint med bebyggelserester inom borgområdet.

Administrativa uppgifter
Namn och identitet: Torsburgen [I 61]
Socken: Kräklingbo och Gammelgarn
Kommun: Gotland
Län: Gotlands län

Källor och lästips
1. Fornminnesregistret (www.fmis.raa.se)
2. Lantmäteriverkets historiska kartor (www.lantmateriet.se)
3. Sveriges Kyrkor (http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7)
4. Kulturminnesvårdsprogrammet (http://gotland.se/KMPGotland)
5. Riksintressebeskrivningarna från 1987 (Länsstyrelsen i Gotlands län).
6. Arkeologiska rapporter, artiklar (http://samla.raa.se/xmlui/)
7. Engström, J. 1984. Torsburgen: interpretation of a Gotlandic hillfort.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 126

Remiss. Förslag till revidering av riksintresse
för kulturmiljövården i Gotlands län

RS 2019/357

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Länsstyrelsen efterfrågar synpunkter på förslaget till revidering av 26 riksintresse
innan det slutgiltiga förslaget skickas till Boverket och Riksantikvarieämbetet. Detta
är den andra av tre remissyttranden gällande revidering av riksintresse för kulturmiljövård.
Detta remissvar från regionstyrelseförvaltningen innehåller förslag på generella
ändringar i riktlinjerna för att underlätta hanteringen i bygglovs- och planeringssituationer samt specifika ändringar i några riksintresseområden. Här finns önskemål
om begreppsdefinitioner samt om riktlinjer som understödjer utvecklingen av
områdena. I Grötlingbo föreslås en mer restriktiv hållning i närheten av vägnätet
men efterfrågas en tydligare beskriven möjlighet för ny bebyggelse på övriga icke
öppna markområden.
En generell iakttagelse är att förslaget till nya riktlinjer följer ett tidigare etablerat
tänkesätt där ny bebyggelse föreslås tillkomma i enlighet med ett äldre befintligt
bebyggelsemönster. På många platser är denna strategi icke förenlig med riksintressevärderingen då etablering utefter vägnäten tenderar ge upphov till förtätningar som
riskerar utveckla byliknande villarader vilka bryter det historiska landskapet med glest
liggande äldre gårdar.
Länsstyrelsens översyn av riksintressen för kulturmiljövård i Gotlands Län omfattar
riksintressebeskrivningen, kunskapsunderlaget samt den geografiska avgränsningen.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Gotlands län 2019-03-07
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/373
10 april 2019

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Remiss. Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare
förfarande (SOU 2019:8)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att ge in regionstyrelseförvaltningens förslag till
remissyttrande till Justitiedepartementet.

Ärendebeskrivning

Utredningen tar sikte på kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer,
vilket många gånger, enligt reglering i kamerabevakningslagen (2018:1200), är tillståndspliktigt. Det finns dock idag ett undantag, där kamerabevakning av tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer inte kräver tillstånd, det s.k. tunnelbaneundantaget.
Utredningen har analyserat huruvida det bör införas ett utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer.
Utredningen föreslår att undantaget ska utökas så att det även omfattar bevakning
a) i ett fordon som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, spårväg, vatten eller i
tunnelbana,
b) av ett stations-, terminal- eller hållplatsområde avsett för kollektivt resande på väg,
järnväg, spårväg, vatten eller i tunnelbana,
c) av en plats vid järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanespår, eller
d) av ett flygplatsområde,
om bevakningen har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet, utreda eller lagföra brott, förebygga, förhindra eller upptäcka störningar
av allmän ordning och säkerhet eller olyckor, eller begränsa verkningarna av sådana
störningar eller inträffade olyckor.
Bedömning

Kamerabevakning utgör ett intrång i våra grundläggande fri- och rättigheter. De
rättigheter som främst berörs är rätten till skydd för privatlivet och den personliga
integriteten samt rätten till skydd för personuppgifter.
Region Gotland anser att syftet med förslaget i grunden är positivt, men ser att det
här finns två starka intressen som står mot varandra, den personliga säkerheten och
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/373

den personliga integriteten. Även om den personliga säkerheten utgör ett beaktansvärt skäl så är Region Gotland tveksam till om den kan väga tyngre än den personliga
integriteten i samtliga av de situationer som utredningens förslag omfattar. Region
Gotlands dataskyddsombud anför att det med förslaget följer en överhängande risk
att bevakning kommer ske utan att någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
görs eller att det inte sker något förhandssamråd med tillsynsmyndigheten när så ska
ske enligt artiklarna 35 och 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (dataskyddsförordningen).
Till viss del kan detta vägas upp av att Datainspektionen har en uppföljningsskyldighet även för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
utredningens lagförslag. Regionens dataskyddsombud vill dock framhålla att en
ordning som innebär att tillstånd måste erhållas innan en behandling av personuppgifter påbörjas torde leda till en högre grad av kontroll, vilket medför ett högre
skydd för den personliga integriteten.
I slutbetänkandet kan Region Gotland sakna en analys av hur regelverket för tillstånd
skulle kunna förändras istället för att utvidga det s.k. tunnelbaneundantaget till att
omfatta även annan typ av kollektivtrafik. Ansvarig enhetschef för kollektivtrafiken
på Gotland menar att ett enklare förfarande för kamerabevakning skulle underlätta
arbetet med att förebygga brott och att kunna få personer som begått brott lagförda,
men påpekar att det bör råda försiktighet vid eventuella införanden av undantag i nu
gällande lagstiftning.
Slutligen vill Region Gotland påpeka att det i slutbetänkandet helt saknas en analys
om integritetsaspekterna för oss som är bosatta på Gotland. Om lagförslaget skulle
gå igenom och det därmed skulle bli möjligt med kamerabevakning på såväl flygplatser som färjeterminaler och även inuti färjorna skulle det innebära att de som är
bosatta på Gotland alltid skulle vara kamerabevakade när de reser till och från ön. Ett
sådant integritetsintrång anser Region Gotland behöver analyseras särskilt, då resande
till och från Gotland inte är möjligt på några andra sätt än genom flyg- eller färjetrafik.
Beslutsunderlag

Remiss; Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8)
Tjänsteskrivelse, 2019-04-10
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Ärende RS 2019/373
10 april 2019

Regionstyrelsen

Justitiedepartementet

Remiss. Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare
förfarande (SOU 2019:8)
Kamerabevakning utgör ett intrång i våra grundläggande fri- och rättigheter.
De rättigheter som främst berörs är rätten till skydd för privatlivet och den
personliga integriteten samt rätten till skydd för personuppgifter.
Region Gotland anser att syftet med förslaget i grunden är positivt, men ser att
det här finns två starka intressen som står mot varandra, den personliga säkerheten och den personliga integriteten. Även om den personliga säkerheten
utgör ett beaktansvärt skäl så är Region Gotland tveksam till om den kan väga
tyngre än den personliga integriteten i samtliga av de situationer som
utredningens förslag omfattar. Region Gotlands dataskyddsombud anför att
det med förslaget följer en överhängande risk att bevakning kommer ske utan
att någon konsekvensbedömning avseende dataskydd görs eller att det inte sker
något förhandssamråd med tillsynsmyndigheten när så ska ske enligt artiklarna
35 och 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (dataskyddsförordningen).
Till viss del kan detta vägas upp av att Datainspektionen har en uppföljningsskyldighet även för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
utredningens lagförslag. Regionens dataskyddsombud vill dock framhålla att en
ordning som innebär att tillstånd måste erhållas innan en behandling av
personuppgifter påbörjas torde leda till en högre grad av kontroll, vilket
medför ett högre skydd för den personliga integriteten.
I slutbetänkandet kan Region Gotland sakna en analys av hur regelverket för
tillstånd skulle kunna förändras istället för att utvidga det s.k. tunnelbaneundantaget till att omfatta även annan typ av kollektivtrafik. Ansvarig enhetschef för kollektivtrafiken på Gotland menar att ett enklare förfarande för
kamerabevakning skulle underlätta arbetet med att förebygga brott och att
kunna få personer som begått brott lagförda, men påpekar att det bör råda
försiktighet vid eventuella införanden av undantag i nu gällande lagstiftning.
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Slutligen vill Region Gotland påpeka att det i slutbetänkandet helt saknas en
analys om integritetsaspekterna för oss som är bosatta på Gotland. Om
lagförslaget skulle gå igenom och det därmed skulle bli möjligt med kamerabevakning på såväl flygplatser som färjeterminaler och även inuti färjorna
skulle det innebära att de som är bosatta på Gotland alltid skulle vara kamerabevakade när de reser till och från ön. Ett sådant integritetsintrång anser
Region Gotland behöver analyseras särskilt, då resande till och från Gotland
inte är möjligt på några andra sätt än genom flyg- eller färjetrafik.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör
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Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i
kollektivtrafiken - ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

Remissinstanser
Advokatsamfundet
Blekinge läns landsting
Bodens kommun
Branschföreningen Tågoperatörerna
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Båstad kommun
Civil Rights Defenders
Datainspektionen
Domstolsverket
Eda kommun
Ekobrottsmyndigheten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-20 27 34
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Växjö
Gotlands kommun
Hallands läns landsting
Hallsbergs kommun
Hofors kommun
Jernhusen AB
Justitiekanslern
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kalmar kommun
Kammarrätten i Göteborg
Karlstads kommun
Kiruna kommun
Kramfors kommun
Kristinehamns kommun
Kustbevakningen
Landskrona kommun
Landsorganisationen i Sverige
Linköpings kommun
Lomma kommun
Malmö kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mölndals kommun
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Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd
Nordanstigs kommun
Nordmalings kommun
Norrbottens läns landsting
Nynäshamns kommun
Näringslivets Säkerhetsdelegation
Olofströms kommun
Polismyndigheten
Riksdagens ombudsmän
SJ AB

Sjöfartsverket

SKL
Skärgårdsredarna
Skövde kommun
Stockholms kommun
Stockholms läns landsting
Sundsvalls tingsrätt
Swedavia AB
Svensk Kollektivtrafik
Svensk Sjöfart
Svenska Regionala Flygplatser
Svenskt näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation

Sveriges Bussföretag
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Säkerhet för Näringsliv och Samhälle
Säkerhetsbranschen
Säkerhetsföretagen
Säkerhetspolisen
Säters kommun
Tibro kommun
Tierp s kommun
Tjänstemännens centralorganisation
Tjörns kommun
Torsby kommun
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vansbro kornmun
Västerbottens läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Åklagarmyndigheten
Örebro läns landsting
Örebro universitet
Östersunds kommun
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Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 7 juni
2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per
e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Ju2019/00886 och remissinstansens namn i ämnesraden på
e-postmeddelandet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss — hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

-iDavid Törngren '
Ämnesråd

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 127

Remiss. Kamerabevakning i kollektivtrafiken
- ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

RS 2019/373

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Kamerabevakning utgör ett intrång i våra grundläggande fri- och rättigheter. De
rättigheter som främst berörs är rätten till skydd för privatlivet och den personliga
integriteten samt rätten till skydd för personuppgifter.
Region Gotland anser att syftet med förslaget i grunden är positivt, men ser att det
här finns två starka intressen som står mot varandra, den personliga säkerheten och
den personliga integriteten. Även om den personliga säkerheten utgör ett beaktansvärt skäl så är Region Gotland tveksam till om den kan väga tyngre än den personliga
integriteten i samtliga av de situationer som utredningens förslag omfattar. Region
Gotlands dataskyddsombud anför att det med förslaget följer en överhängande risk
att bevakning kommer ske utan att någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
görs eller att det inte sker något förhandssamråd med tillsynsmyndigheten när så ska
ske enligt artiklarna 35 och 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (dataskyddsförordningen).
Till viss del kan detta vägas upp av att Datainspektionen har en uppföljningsskyldighet även för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
utredningens lagförslag. Regionens dataskyddsombud vill dock framhålla att en
ordning som innebär att tillstånd måste erhållas innan en behandling av personuppgifter påbörjas torde leda till en högre grad av kontroll, vilket medför ett högre
skydd för den personliga integriteten.
I slutbetänkandet kan Region Gotland sakna en analys av hur regelverket för tillstånd
skulle kunna förändras istället för att utvidga det s.k. tunnelbaneundantaget till att
omfatta även annan typ av kollektivtrafik. Ansvarig enhetschef för kollektivtrafiken
på Gotland menar att ett enklare förfarande för kamerabevakning skulle underlätta
arbetet med att förebygga brott och att kunna få personer som begått brott lagförda,
men påpekar att det bör råda försiktighet vid eventuella införanden av undantag i nu
gällande lagstiftning.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 127 forts
RS 2019/373

Slutligen vill Region Gotland påpeka att det i slutbetänkandet helt saknas en analys
om integritetsaspekterna för oss som är bosatta på Gotland. Om lagförslaget skulle
gå igenom och det därmed skulle bli möjligt med kamerabevakning på såväl flygplatser som färjeterminaler och även inuti färjorna skulle det innebära att de som är
bosatta på Gotland alltid skulle vara kamerabevakade när de reser till och från ön. Ett
sådant integritetsintrång anser Region Gotland behöver analyseras särskilt, då resande
till och från Gotland inte är möjligt på några andra sätt än genom flyg- eller färjetrafik.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Justitiedepartementet 2019-03-07
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/258
17 april 2019

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Remiss - Tillsammans mot 2030 - En energi- och klimatstrategi
för Gotland
Förslag till beslut

•
•

Förslaget till yttrande godkänns och lämnas till länsstyrelsen som Region
Gotlands samlade remissvar.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Denna remiss gäller ett förslag till regional energi- och klimatstrategi, från
länsstyrelsen i Gotlands län enligt uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev och enligt
länsstyrelsernas samordningsuppdrag inom energiomställning och minskad
klimatpåverkan, enligt de nationella långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen.
Förslaget är baserat på bred dialog med många berörda aktörer. Region Gotland och
Uppsala Universitet Campus Gotland har bidragit i styr – och arbetsgrupp. Strategin
ska ligga till grund för ökad samverkan och samspel. Arbetet med strategin är främst
avsett att ske genom möten, dialogforum, andra kommunikativa insatser och
kunskapshöjande projekt. Strategin ska även fungera som ett åtgärdsprogram för
miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
I strategin nämns, i sammanfattningen och inledningsvis i kapitel tre, att kraftiga
åtgärder behövs redan inom en snar framtid och att alla behöver se sin roll och ta
ansvar. Inom beskrivningen av fokusområden lämnas övergripande förslag på
åtgärder för aktörer inom respektive område: De verktyg som anges för arbetet är
åtaganden, styrdokument, projekt och samverkan. I ”åtagande“ ingår de åtgärder som
alla behöver ta ansvar för att genomföra, var och en inom sina egna ansvarsområden,
alltifrån privatpersoner till stora verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen är fullt medveten om de begränsade verktyg som en
samordnande aktör har till sitt förfogande och ambitionen hos länsstyrelsen att
strategin ska vara ett dokument som flera aktörer kan ställa sig bakom.
Förvaltningens samlade bedömning blir ändå att strategin skulle vinna på att
länsstyrelsens egen roll och inställning förtydligas i detta dokument. Andra aktörer
kommer att ha egna styrdokument där deras åtgärder, mål och ambitioner inom
energi- och klimatområdet uttrycks. Förvaltningens bedömning är att samverkan
skulle vinna på att detta dokument tydligare anger vilka avväganden och
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ställningstaganden länsstyrelsen gör, för att inom hela sitt ansvarsområde bidra till att
vägleda och stödja andra aktörer, inklusive Region Gotland, i att utveckla och
genomföra åtgärder för att nå energi- och klimatmålen. Strategin behöver vara ett
levande dokument som med relativt korta tidsintervall utvecklas enligt behov som
visas av uppföljningar och genom samverkan mellan berörda parter, detta bör enligt
förvaltningens mening också ingå i strategin. I omarbetandet efter remissen finns
också möjligheter att tydligare knyta an strategin till åtgärder som anges i färdplanen
”Energipilot Gotland”, vilket Region Gotland gärna bidrar med.
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har uppdraget att i dialog med andra aktörer, bl.a. landstingen1 i
respektive län, ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska
antas senast den 15 oktober 2019.
Region Gotland har, enligt överenskommelse i RegSam, samverkat med länsstyrelsen
under 2018 genom att några planerare och strateger från RSF, SBF och TKF deltagit
i en arbetsgrupp /referensgrupp som länsstyrelsen lett. Utöver det har
regiondirektören tillsammans med länsrådet, enligt överenskommelse i RegSam
utgjort styrgrupp. Länsstyrelsen har haft skrivansvaret och har under arbetet också
genomfört mycket kontaktskapande aktiviteter på Gotland och deltagit i många
sammanhang för att lyssna in synpunkter från det gotländska samhällets aktörer . Det
är detta förslag till strategi som nu går ut på remiss. I regionens beredning ingår
internremiss till Miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden, vars
yttranden skickas till regionstyrelsen som avger Region Gotlands gemensamma svar
till länsstyrelsen, efter omedelbar justering på regionstyrelsens sammanträde 28 maj.
Beröringspunkter med andra regeringsuppdrag

Energipilot Gotland, en ny färdplan för Gotland som pilot för omställningen till ett
hållbart energisystem. För denna har Energimyndigheten ett långsiktigt
samordningsansvar och blir därmed en viktig samarbetspart för andra energiaktörer
på Gotland. Färdplanen som redovisades till regeringen 29 mars och på Gotland vid
den 3 april., har också den utarbetats i nära kontakt med gotländska aktörer
Länsstyrelse och Region behöver ha nära samverkan inom energi, miljö- och klimat
inom sin respektive regeringsuppdrag där regionen har uppdraget att, i samverkan
med bland annat länsstyrelsen, ta fram och genomföra en regional handlingsplan för
att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
2017–2020. Den2 ska utgöra underlag i arbetet med den regionala energi- och
klimatstrategin, - föremålet för aktuell remiss- som länsstyrelsen har ansvaret för och
som i sin tur ska vara ett av underlagen i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin RUS, som regionen ansvarar för.
Avgränsningar för det dokument som nu är på remiss

I remissen anges att den här strategin gäller till år 2030. Den ersätter de tidigare
dokumenten Gotlands energi- och klimatstrategi3, Gotlands klimat- och energimål4
samt ska utgöra länets åtgärdsprogram för miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
Avgränsning görs gentemot arbetet med klimatanpassning, vilket hanteras i annan
ordning. Statistik för utsläpp respektive energianvändning på Gotland följer SCB:s
geografiska avgränsning i regional statistik, medan en del av de åtgärdsförslag som
nämns, särskilt under hållbar konsumtion, har ett vidare perspektiv.
1

Från 1 januari 2019 är alla landsting ombildade till regioner, men de var ännu inte det när regleringsbrevet skrevs
RS 2017/236, kompletterad till Tillväxtverket senast i mars 2019
En regional energi- och klimatstrategi för Gotlands län.
Länsstyrelsen i Gotlands län.
En regional energi- och klimatstrategi för Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands län, 2008.
4
Klimat- och energimål för Gotland 2012-2020, Länsstyrelsen i Gotlands län, 2012
2
3
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Energi- och klimatstrategins syften anges vara att:



lyssna till den oro som upplevs på många håll och samtidigt bygga vidare på det
intresset och engagemanget som finns för energi- och klimatfrågor på Gotland.



bidra till kunskapsspridning, utökad samordning, samverkan och samarbeten för
att komma längre tillsammans.



lyfta mervärden och synergieffekter med andra samhällsmål.



minska hotet från klimatförändringar och stärka Gotland som föregångare inom
hållbar energiomställning

Lagar och regleringar inom området

Flera lagar styr utvecklingen inom klimat- och energiområdet. Klimatlagen 2017: 720
är den som är närmast kopplad till de klimatpolitiska målen. Klimatpolitiska rådet
som tillsatts för att följa utvecklingen inom området, har enligt Klimatlagen i uppgift
att påpeka till regeringen, bland annat när kraftfullare styrmedel måste beslutas för at
nå målen.
Bedömning

I regleringsbrevet till länsstyrelserna för 2019 ingår ett flertal uppdrag under rubriken
”Energiomställning och minskad klimatpåverkan bland annat att
…främja, samordna och leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta
sakområden avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan.
… ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier,…
… åtgärder för fossilfria transporter.
… regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i dialog
med Energimyndigheten och Trafikverket.
… i dialog med olika aktörer verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och
synergieffekter mellan olika åtgärder.
... verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt avseende insatser för att
uppnå planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.
… … Bedöma hur vidtagna insatser har påverkat utsläppen av växthusgaser,
energieffektivisering och andelen förnybar energi i länet.” citat ur regleringsbrev 2019
Förvaltningens bedömning är att strategin skulle vinna på att länsstyrelsens egen roll
och inställning förtydligas i detta dokument, med hänvisning till uppdragen ovan.
Andra aktörer kommer att ha egna styrdokument där deras åtgärder, mål och
ambitioner inom energi- och klimatområdet uttrycks, men detta är länsstyrelsens
chans att tydligare anger vilka avväganden och ställningstaganden länsstyrelsen gör,
för att inom hela sitt ansvarsområde bidra till att vägleda och stödja andra aktörer,
inklusive Region Gotland, i att utveckla och genomföra åtgärder för att nå energioch klimatmålen.
Vad gäller syftet kunde det koncentreras till - att få aktörer att samlas kring
gemensam kunskap om förutsättningarna och vad som behöver åstadkommas för att
nå energi – och klimatmålen på internationella, nationella och regional nivå.
Vidare skulle texten under fokusområdena vinna på att ytterligare koncentreras på
vägledning och stöd för att utveckla och genomföra åtgärder.
Under kapitel 1.5 sid 7, Uppföljning och utvärdering, presenteras ett förslag på en
samverkansåtgärd, utan att den egentligen anges som en åtgärd: ”Att komma framåt i
energi- och klimatarbetet förutsätter samarbete mellan Länsstyrelsen, Region
Gotland, Energimyndigheten och Uppsala Universitet Campus Gotland. Samverkan
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bör ha sin utgångspunkt i de uppdrag och styrdokument som finns inom
organisationerna. Arbetet bör följas upp gemensamt årligen och ha en delvis
gemensam kommunikationsplan. Samverkan kan bedrivas under ett gemensamt
paraply som inkluderar kommunikationsplan, kompetens- och processutveckling,
uppföljning och utvärdering”, texten hänvisar sedan till ett pågående
utvecklingsarbete på Campus Gotland.
Förvaltningen gör bedömningen att samverkan lämpligen utvecklas och i viss mån
formaliseras inom ramen för arbete med färdplanen Energipilot Gotland, något som
måste utvecklas inom en nära framtid. Energicentrum Gotland avses kunna bli den
samverkansplattform som behövs.

Beslutsunderlag

Remiss från länsstyrelsen (Lst: Dnr::420-485-19), Remiss av Gotlands Energi – och
Klimatstrategi.
Tjänsteskrivelse från Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-11
Tjänsteskrivelse från Teknikförvaltningen ( utkast från TNAU)
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen ( utkast från AU)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2019/258
28 maj 2019

Ert dnr 420-485-19

Länsstyrelsen Gotlands län
621 85 VISBY

Remiss - Tillsammans mot 2030 - En energi- och
klimatstrategi för Gotland
Region Gotland har fått länsstyrelsens förslag på remiss och lämnar följande
synpunkter:
Övergripande synpunkter

Strategin har en ambitiös bredd och beskriver de områden där åtgärder är
nödvändiga för att nå ett hållbart energisystem och få ner de klimatpåverkande
utsläppen.
I inledningen hänvisas till den specialrapport om 1,5-gradersmålet som FN:s
klimatpanel IPCC, presenterade i oktober 2018. Då ett av strategins syften
beskrivs som att ”lyssna till den oro som upplevs på många håll och samtidigt
bygga vidare på det intresset och engagemanget som finns för energi- och
klimatfrågor på Gotland” anser Region Gotland att för att nå sitt syfte bör den
regionala klimat-strategin för Gotland ha som mål att visa på vägar som ger
snabbare effekt och når längre än de klimatmål som riksdagen antagit hittills,
men vi har respekt för att uppdraget till länsstyrelsen är att ta fram en strategi
för nå befintliga nationella mål.
Flera av de branschvisa färdplaner som näringslivet tagit fram för att visa vägar
och mål för näringslivets klimatomställning, sätter höga mål, men behöver stöd
från olika nivåer inom offentlig sektor. Näringslivets omställning är avgörande.
Därför skulle strategin stärkas av att tydligare lyfta ambitionen från offentlig
sektor att stödja näringslivets planer på omställning till fossilfrihet.
Vidare ser vi att strategin skulle vinna på att länsstyrelsens egen roll och
inställning förtydligas i detta dokument. Andra aktörer kommer att ha egna
styrdokument där deras åtgärder, mål och ambitioner inom energi- och
klimatområdet uttrycks. Vår bedömning är att samverkan skulle vinna på att
detta dokument tydligare anger vilka avväganden och ställningstaganden
länsstyrelsen gör, för att inom hela sitt ansvarsområde bidra till att vägleda och
stödja andra aktörer, inklusive Region Gotland, i att utveckla och genomföra
åtgärder för att nå energi- och klimatmålen.
Strategin behöver vara ett levande dokument som med relativt korta
tidsintervall utvecklas enligt behov som visas av uppföljningar och genom
samverkan mellan berörda parter, detta bör också visas i strategin. Nu saknas
uppgift om när översyn av strategins aktualitet kommer att göras.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelsen
Region Gotland
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I omarbetandet efter remissen finns också möjligheter att tydligare knyta an
strategin till åtgärder som anges i färdplanen ”Energipilot Gotland”, vilket
Region Gotland gärna bidrar med.
Vad gäller syftet kan det koncentreras till - att få aktörer att samlas kring
gemensam kunskap om förutsättningarna och vad som behöver åstadkommas
för att nå energi – och klimatmål på internationell, nationell och regional nivå.
Vidare skulle texten under fokusområdena vinna på att ytterligare koncentreras
på nuläge, vägledning och stöd för att utveckla och genomföra åtgärder.
Under kapitel 1.5 sid 7, Uppföljning och utvärdering, presenteras ett förslag på
en samverkansåtgärd. Region Gotland ser med fördel att samverkan utvecklas
inom ramen för arbetet med färdplanen Energipilot Gotland och att
Energicentrum Gotland blir den samverkansplattform som behövs.
Särskilda synpunkter

Här ges mycket korta synpunkter på regionens arbete inom strategins olika
fokusområden.
Fokusområde: Hållbart energisystem

Fokusområdets tre insatsområden resurseffektiv energianvändning, förnybar
energiproduktion och flexibelt energisystem är alla relevanta för Region Gotlands
verksamhet och planeringsansvar, inom dessa områden finns i vissa fall behov
av regelutveckling för att nå potentiell utveckling av energisystemet, något som
vi hoppas kan ske inom arbetet med Energipilot Gotland.
Fokusområde Klimatsmart industri

Här ställer sig Region Gotland negativa till den del i målbildens nuvarande
formulering som helt utesluter biobränslen i industrins energisystem 2030:
”Det finns inget koldioxidutsläpp varken från energiförsörjning eller från
industriprocesser.” Den bör omformuleras efter samråd med industrin.
Fokusområde Resurseffektiv bebyggelse

Fokusområdets insatsområden är alla relevanta för Region Gotland , men
behöver stödjas i högre grad av de regelverk som beslutas på nationell nivå.
Fokusområde Effektiva och fossilfria transporter

Insatsområdet bedöms av oss vara det svåraste att nå resultat inom, med bara
lokala /regionala beslut och resurser, vilket styrkts av Klimatpolitiska rådets
rapport som slår fast att ”för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från
inrikes transporter till år 2030 behövs betydande åtgärder…”.
Fokusområde Areella näringar

Utöver markanvändningsfrågorna inom fysisk planering ser Region Gotland,
genom kopplingen till tillväxtarbetet främst sin roll här inom insatsområdet
förädling av klimatsmarta varor.
Fokusområde Hållbar konsumtion

Detta område har nära kopplingar till regionens miljöprogram och till den
nyligen antagna besöksnäringsstrategin.
Visby, dag som ovan

Eva Nypelius
ordförande
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län i samarbete med Region Gotland och Uppsala
Universitet Campus Gotland, i dialog med aktörer i länet. Strategin är antagen av xxx den xxxx 2019.
Detta är en uppdatering av Gotlands energi- och klimatstrategi samt Gotlands klimat- och energimål
2012-2020 och ersätter därmed dessa dokument. Dokumentet fungerar även som ett åtgärdsprogram
för miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Strategin gäller fram till år 2030.
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Utgångspunkten för energi- och klimatstrategin för Gotland är bidra till utsläppsminskningar av
växthusgaser för att minska hotet från klimatförändringar och stärka Gotland som föregångare inom
hållbar energiomställning. Kraftiga åtgärder behöver sättas in redan inom en snar framtid, samtidigt
behöver vi vara uthålliga och långsiktiga.
Genom möten och dialogforum, och deltagande på aktuella arrangemang i länet, har pågående arbete,
regionala förutsättningar, behov och möjligheter för att nå energi- och klimatmålen diskuterats. Det är
en utmaning med en samhällsomställning som vi står inför. Baserat på viljan och de möjligheter som
olika aktörer, både lokala och nationella, ser på Gotland gör dock att det finns goda möjligheter för att
Gotland ska gå före i energi- och klimatarbetet.
Strategin lyfter fram sex olika fokusområden där arbete är extra viktigt ur energi- och klimatsynpunkt:
Hållbart energisystem, Klimatsmart industri, Resurseffektiv bebyggelse, Effektiva och fossilfria
transporter, Areella näringar och Hållbar konsumtion. Inom varje fokusområde är särskilda
insatsområden identifierade utifrån de frågor som är mest relevanta för Gotland. I dessa finns också
kopplingar och beroenden mellan olika branscher och frågeställningar.
Fyra verktyg för arbetet identifierats, med fokus på att jobba brett och inkluderande, vilka kan
användas inom flera fokusområden och av olika aktörer i samhället:
-

Åtaganden
Styrdokument
Projekt
Samverkan

Det finns ett intresse och engagemanget för energi- och klimatfrågor på Gotland och det pågår mycket
arbete vilket bör byggas vidare på och utvecklas. Samtidigt behövs alla delar av samhället och kan
bidra till att uppnå energi- och klimatmålen: privatpersoner, företag, organisationer och föreningar,
universitetet, regionen och statliga myndigheter. Alla har sin roll och behöver se den och ta det
ansvaret. Förhoppningen är att denna energi- och klimatstrategi ska kunna ligga till grund för utökat
samspel och samarbete mellan olika aktörer för att komma länge tillsammans. Tillsammans kan vi
skapa ett hållbart energisystem på Gotland.
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Effekter relaterade till klimatförändringar har en mycket framträdande roll bland de största globala
riskerna1. Dessa risker är också tätt sammanbundna med andra viktiga aspekter, såsom konflikt, matoch vattenbrist och storskalig migration. De närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika
katastrofala klimateffekter. Redan vid 1,5 graders global uppvärmning kommer följderna bli allvarliga,
men ju större uppvärmningen blir desto värre blir konsekvenserna2.

En enkätundersökning på Östergarnslandet med 113 svarande (32 kvinnor och 76 män) visar att det
finns ett intresse för satsningar på förnybar energiproduktion3. Majoriteten tyckte att Sverige borde
satsa mer på förnybara energiformer, såsom vindkraft, vågkraft, solkraft och biobränslen, än vad som
görs idag. Bland de svarande var 89 % intresserade av att bidra till denna utveckling genom att göra
egna investeringar i teknik för förnybar energiproduktion eller energilagring. Vidare tyckte 88 % att
Gotlands utnämning till pilotområde för Sveriges energiomställning var något positivt*. Barn på
Gotland tycker det är viktigt och livsnödvändigt att arbeta med miljöfrågor (se figur 1)4.

Det pågår mycket arbete kring energi och klimat på Gotland. Detta arbete bör byggas vidare på och
utvecklas. Energi- och klimatstrategin syftar till att:
• lyssna till den oro som upplevs på många håll och samtidigt bygga vidare på det intresset och
engagemanget som finns för energi- och klimatfrågor på Gotland.
• bidra till kunskapsspridning, utökad samordning, samverkan och samarbeten för att komma längre
tillsammans.
• lyfta mervärden och synergieffekter med andra samhällsmål.
• minska hotet från klimatförändringar och stärka Gotland som föregångare inom hållbar
energiomställning.

Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att uppnå energi- och klimatmålen: privatpersoner,
företag, organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter. Alla har sin
roll och behöver se den och ta det ansvaret. Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotlands samt
Energimyndigheten, har ett särskilt samordnande ansvar på ön. Energimyndigheten genom sitt
regeringsuppdrag att möjliggöra att Gotland kan bli en föregångare inom ett hållbart energisystem5, så
kallat Energipilot Gotland i detta dokument. Förhoppningen är att denna energi- och klimatstrategi ska
kunna ligga till grund för utökat samspel och samarbete mellan olika aktörer för att komma länge
tillsammans. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart energisystem på Gotland.

1

World Economic Forum, 2018. The Global Risks Report. ISBN: 978-1-944835-15-6 http://wef.ch/risks2018
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018. Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15). ISBN 978-92-9169-151-7
https://www.ipcc.ch/sr15/
3
Austerland energi och Uppsala Universitet Campus Gotland, 2019. Enkät om energiomställning på Östergarnslandet med omnejd.
4 Fole skola, 2018. Tankar och tyckande från klass 4. Inskickat som underlag till energi- och klimatstrategin hösten 2018.
*Energi- och klimatstrategin kompletteras med en enkätundersökning riktad till en bredare grupp. Enkäten genomförs av Uppsala
Universitet Campus Gotland under våren 2019.
5 Miljö- och energidepartementet, 2018. Uppdrag till statens energimyndighet att möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett hållbart
energisystem. Regeringsbeslut. M2018/01642/Ee
2
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Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Region Gotland och Uppsala Universitet
Campus Gotland. Arbetsgruppen har haft som avsikt att arbeta i nära samverkan med lokala aktörer
och med Energimyndighetens regeringsuppdrag att möjliggöra att Gotland blir en föregångare inom
hållbar energiomställning. Genom möten och dialogforum, och deltagande på aktuella arrangemang i
länet, har pågående arbete, regionala förutsättningar, behov och möjligheter för att nå energi- och
klimatmålen diskuterats (se bilaga 1). Utifrån det har målbilder, insatsområden och former för
genomförande utformats.
Avgränsning
För att minska sårbarheten för pågående klimatförändringar är det även viktigt att arbeta med
anpassning till ett förändrat klimat. Det arbetet pågår och frågorna behandlas inom den regionala
handlingsplanen för klimatanpassning6. Energiförsörjning inkluderas även i länets arbete med
totalförsvaret.

Att komma framåt i energi- och klimatarbetet förutsätter samarbete mellan Länsstyrelsen, Region
Gotland, Energimyndigheten och Uppsala Universitet Campus Gotland. Samverkan bör ha sin
utgångspunkt i de uppdrag och styrdokument som finns inom organisationerna. Arbetet bör följas upp
gemensamt årligen och ha en delvis gemensam kommunikationsplan. Samverkan kan bedrivas under
ett gemensamt paraply som inkluderar kommunikationsplan, kompetens- och processutveckling,
uppföljning och utvärdering*.

Figur 1: Barn i klass 4 på Fole skola tycker det är viktigt och livsnödvändigt att arbeta med
miljöfrågor.

6

Länsstyrelsen i Gotlands län, 2018. Regional handlingsplan för klimatanpassning.
* Ett verktyg för visualisering, som håller på att utvecklas av Uppsala Universitet Campus Gotland, kan med fördel användas för att
synliggöra hur olika vägval framåt förändrar växthusgasutsläpp. Där så är möjligt ska all statistik vara könsuppdelad och efter ålder. Syftet
är att kunna genomföra efterföljande analyser av vilka målgrupper som nås av åtgärder och vilka som borde nås.
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Världens länder har genom Parisavtalet enats om att den globala temperaturökningen ska hållas långt
under 2 grader, med ansträngningar att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader eftersom detta
väsentligt skulle minska riskerna med och konsekvenserna av klimatförändringen. Målet att Bekämpa
klimatförändringarna och Hållbar energi för alla bidrar med mervärden inom andra globala
hållbarhetsmål i Agenda 2030 och är på motsvarande sätt beroende av utvecklingen inom dessa. Detta
visar betydelsen av att nå energi- och klimatmålen men också att de inte kan nås på bekostnad av
andra samhällsmål (figur 2).

Figur 2: Energi- och klimatfrågor är direkt kopplade till flera av de globala målen och Agenda 2030.
Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik, Generationsmålet, lyfter att vi ska verka för en
hållbar framtid utan att flytta våra miljöproblem utomlands. Miljömålet i Sverige för Begränsad
klimatpåverkan anger att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås. Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären7. För att nå detta mål har flera etappmål beslutats, bland annat att
utsläppen ska ha minskat med minst 63 % till 2030. Ett särskilt sektorsmål finns för inrikes transporter
om att minska utsläppen med 70 % till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Elproduktionen i Sverige ska
vara 100 % förnybar till år 2040 och landet ska ha 50 % effektivare energianvändning år 2030 jämfört
med 2005 (mätt i tillförd energi i relation till BNP)8.
Sveriges regering har gett Energimyndigheten ett långsiktigt uppdrag att möjliggöra att Gotland blir en
pilot för omställningen till ett hållbart energisystem, omnämns här Energipilot Gotland9. I uppdraget

7

Sveriges klimatlag och klimatpolitiska ramverk, 2018. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
8 Energiöverenskommelsen, 2016. Ramöverenskommelse mellan socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna.
9 Miljö- och energidepartementet, 2018. Uppdrag till statens energimyndighet att möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett hållbart
energisystem. Regeringsbeslut. M2018/01642/Ee
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till myndigheten nämns även EU-initiativet ”Clean Energy for EU Islands” vilket syftar till att stärka
energiomställningen på öar inom EU.
I Gotlands regionala utvecklingsstrategi lyfts att Gotland ska ligga i framkant och vara en
världsledande ö-region i klimat- och miljöfrågor. Målet är att energiförsörjningen ska vara
klimatneutral och kännetecknas av högsta möjliga effektivitet och hushållning samt att
energianvändningen på Gotland ska baseras på en hög andel från lokala förnybara energislag och bidra
till näringslivets utveckling och tillväxt.

Den regionala målbilden och regeringens ambition ger Gotland en tydlig riktning och ett sammanhang
för fortsatt arbete med energi- och klimatfrågor. Figur 3 illustrerar behovet av utsläppsminskningar på
Gotland baserat på en regionalisering av de nationella klimatmålen och Gotlands koldioxidbudget10.
Studierna visar att för att nå klimatmålet kommer kraftiga åtgärder att behövas sättas in redan inom en
snar framtid (se bilaga 2). Fossilfrihet antas vara en förutsättning i strävan mot ett hållbarare
energisystem och energiomställningen är en viktig del i att minska utsläppen av växthusgaser.
Ytterligare åtgärder behövs dock för att nå klimatmålen och utsläppsminskningar av växthusgaser är
en stor utmaning för Gotland utifrån de regionala förutsättningarna. Baserat på viljan och de
möjligheter som olika nationella och lokala aktörer ser på Gotland finns dock goda möjligheter för att
Gotland ska kunna gå före i energi- och klimatarbetet.

Figur 3: Växthusgasutsläpp på Gotland 1990-2015 inom olika sektorer och framtida klimatmål; de
nationella målen (röda prickar), de nationella målen regionaliserade för Gotland inom olika sektorer
(skuggade fälten) utgår ungefär från en linjär minskning från 2015, samt takten för utsläppsminskning
för att hålla sig inom Gotlands koldioxidbudget (svart streckad linje) utgår från konstanta utsläpp
2015-2020 för att sedan minska de fossila utsläppen med 16% per år, medan icke fossila utsläpp av
växthusgaser (metan, lustgas) minskar enligt den regionaliserade modellen.
10

Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen och Uppsala Universitet och Ramböll, 2018. Koldioxidbudget 2020-2040 Region
Gotland. Del 1.
* För uppföljning av Gotlands energi- och klimatmål se Länsstyrelsen Gotlands, 2018. Energiläget 2017 – en avstämning av Gotlands klimatoch energimålen samt Länsstyrelsen Gotland och Skogsstyrelsen, 2018. Miljökvalitetsmålen Gotland 2018. Regional årlig uppföljning av
miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
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Kraftiga åtgärder behöver sättas in redan inom en snar framtid, samtidigt behöver vi vara uthålliga och
långsiktiga. Det finns sektorer på Gotland där arbete är extra viktigt ur energi- och klimatsynpunkt.
Strategin för Gotlands energi- och klimatarbete lyfter därför fram sex olika fokusområden (figur 4).
Inom varje fokusområde är särskilda insatsområden identifierade utifrån de frågor som är mest
relevanta för Gotland. I dessa finns också kopplingar och beroenden mellan olika branscher och
frågeställningar. Helheten är viktig för förtroendet och att Gotland ska kunna marknadsföra sig som ett
föredöme.
För att den samhällsomställning som vi står inför ska upplevas som positiv behöver arbetet samtidigt;
möjliggöra för hållbara livsstilar för alla, leda till en utveckling från en linjär till en cirkulär ekonomi*,
bidra till en positiv utveckling inom de svenska miljömålen och skapa ett robust energisystem som
bidrar till ökad resiliens** och driftsäkerhet.

Figur 4: Strategin för Gotlands energi- och klimatarbete lyfter fram sex olika fokusområden som
särskilt värdefulla att arbeta med: Hållbart energisystem, Klimatsmart industri, Resurseffektiv
bebyggelse, Effektiva och fossilfria transporter, Areella näringar och Hållbar konsumtion. Samtidigt
behöver omställningen möjliggöra för hållbara livsstilar för alla, bidra till en cirkulär ekonomi, en
positiv utveckling inom de svenska miljömålen och skapa ett robust energisystem.

* Cirkulär ekonomi är en ekonomi som bygger på kretslopp. Se vidare under Fokusområde: Klimatsmart industri
** Resiliens är ett system kapaciteten att hantera förändringar, motståndskraft och anpassningsförmåga.
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Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att uppnå energi- och klimatmålen: privatpersoner,
företag, organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter. Inom strategin
har fyra verktyg för arbetet identifierats, med fokus på att jobba brett och inkluderande (figur 5).
Övertygelsen är att vi kommer längre tillsammans. Gemensamt för verktygen är att de kan användas
inom flera fokusområden och av olika aktörer i samhället.

Figur 5: Verktyg för energi- och klimatarbetet på Gotland: Åtaganden, Styrdokument, Projekt och
Samverkan.

Det viktigaste är verkstad. Att Gotland ska vara föregångare innebär att vi behöver ta ansvar genom att
utföra kraftfulla åtgärder i en nära framtid för att ligga i framkant i tid, teknik och metod. Genom
åtaganden kan lokala och regionala aktörer se sin roll och bidra till att nå målen. Åtagande kan göras
av alla aktörer, från privathushåll och sockenföreningar till stora företag, myndigheter och
organisationer. Dessa åtaganden kan lyftas fram för att inspirera andra, visa på helheten med
omställningen och hitta nya vägar för samverkan för att komma längre tillsammans.

Befintliga och framtida styrdokument hos företag, föreningar, organisationer och myndigheter med
relevans för energi och klimat på olika nivåer i samhället är en viktig utgångspunkt för arbetet. För att
Gotland ska ligga i framkant behöver energi- och klimatmålen få ökat genomslag i styrdokumenten
såsom strategier, planer, program, arbetsprocesser och liknande. Ledarskap är nödvändigt för att skapa
den omställningstakt som behövs och för att integrera målen i befintliga verksamheter och processer.
Offentlig sektor har en tydlig och central roll att spela. Dels genom att i sin egen organisation agera
som en föregångare och dels att i det utåtriktade arbetet med övriga aktörer i samhället, ansvara för att
ta fram, förankra, genomföra, kommunicera, följa upp och utvärdera egna styrdokument inom sina
verksamhetsområden och ramar, se bilaga 3. Inför antagandet av nya länsövergripande styrdokument
förordas att en analys av huruvida strategin integrerar och harmoniserar med energi- och klimatmålen
inkluderas som en del i beslutsunderlaget.
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Många aktörer har genomfört eller driver pågående energi- och klimatprojektprojekt på Gotland, se
bilaga 4. Projekten bidrar med innovation, samverkan och tvärperspektiv och stärker därmed Gotlands
roll som föregångare. Forskning och innovation är viktiga för områden där lösningar inte finns idag.
Att ta fram, demonstrera och kommersialisera ny teknik, nya metoder och kreativa lösningar är en
väsentlig del av detta. Likaväl är projekt som är knutna till lokalsamhället, genom kommunikation och
användarperspektiv, viktiga för faktiskt genomförande och långsiktiga förändringar. Processen för
energi- och klimatomställningen behöver ta hänsyn till en lång rad skiftande lokala förutsättningar och
uppbyggnaden måste ske i nära samverkan med lokalbefolkning och företrädare for näringsliv och
myndigheter. Vissa frågor behandlas bäst av lokalsamhället medan andra behöver upp på en regional,
nationell eller en internationell nivå. Att jobba med projekt tillsammans med andra delar av Sverige
eller andra länder ger oss en möjlighet till nya infallsvinklar och erfarenhetsutbyte.

Det finns flera drivande former för samverkan för energiomställning såsom befintliga nätverk,
mötesplatser, forum (fora) och arbetsgrupper, vilka ha bidragit till den medvetenhet om klimatfrågor
som finns på Gotland idag. De bedöms också som mycket betydelsefulla för den kraftfulla utveckling
som behöver ske i närtid, om energi- och klimatmålen ska kunna nås. Erfarenhetsmässigt är lokal
förankring avgörande för att en förändring ska bli framgångsrik, för att hitta optimala lösningar och för
att kunna kraftsamla. En plattform, exempelvis ett Energicentrum*, skulle kunna utgöra en
sammanhållande arena för dessa och också bidra till utvecklingen på flera sätt. Samverkansformer för
detta behöver utvecklas över tid.
Att samla åtagande aktörer som gör åtaganden till en gemensam plattform kan ge en gemensam bild av
de klimatinsatser som genomförs eller planeras på Gotland. Det kan även användas för
marknadsföring av utvecklingen av Gotland som energipilot och vidare kopplas till goda exempel,
vägledning och information. Detta kan vara ett sätt att stärka samverkan, samordning och
kunskapsöverföring. Samverkan och samarbete mellan aktörer som idag ger information och
vägledning om ekonomiska stöd och projektutveckling kan underlätta för aktörer att utforma
projektidéer, finna och söka stöd. Detta kan stärka kapaciteten för aktörer på Gotland att ta del av stöd
och utlysningar.
En förstärkt samverkan och plattform för kommunikationsinsatser gör att energi- och klimatarbetet
kan nå fler grupper. Skiftet till ett klimatneutralt samhälle förutsätter attityd- och
beteendeförändringar. Kommunikationsinsatser behöver förmedla syftet med förändringarna, för att
skapa förståelse och för att informera om vad privatpersoner, företag och organisationer kan bidra
med. Dialog och delaktighet skapar engagemang och bidrar till att bygga en gotländsk självbild där
energi- och klimatomställningen är framträdande. Lokal förankring är avgörande för att hitta de
optimala lösningarna och för att finna tillräckligt med kraft varför lokala initiativ i olika former
runtom på Gotland är avgörande.

* Energicentrum är en av åtgärderna i färdplanen för Energipilot Gotland som Energimyndigheten beskriver hur den ska implementeras.
Färdplanen ska redovisas i mars 2019.
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Målbild
2030 är Gotland föregångare inom ett effektivt och fossilfritt energisystem. Det kännetecknas av
förståelse där alla vet var de befinner sig i energisystemet och vad som är deras möjligheter, ansvar
och bidrag. Lokal produktion av olika energislag bidrar till trygghet, stärker det gotländska samhället
och bidrar till en levande landsbygd. Tekniska innovationer och marknadslösningar bidrar till stärkt
företagande likväl som bättre ekonomi och användarvänlighet hos brukaren.
Nuläge
Energiförsörjningsfrågor är viktiga för trygghet, kommunikation, försörjning och näringsliv.
Energianvändningen på Gotland var 4600 GWh år 2015 med industrin som den i särklass största
användaren (figur 6)11. Den förnybara energianvändningen i länet uppgick till 37 % år 2015 vilket är
mindre än den nationella andelen på dryga 50 %. Omkring 80% av elen som konsumeras på Gotland
är förnyelsebar och närmare 50 % är tillverkad lokalt på ön12.
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Figur 6: Andel (%) av energianvändning inom olika sektorer på Gotland år 201513.
Behov och potential
En regionalisering av de nationella klimatmålen anger en minskningstakt av växthusgasutsläppen från
lokalproduktion av el och uppvärmning på Gotland med 86 % till 2030 jämfört med 1990 för att år
2045 nå nollutsläpp14. Det innebär att sektorn behöver minska med ytterligare 14 % till 2030 då
växthusgasutsläppen från elproduktion och uppvärmning på Gotland redan minskat med 75 % mellan
1990 – 2016. Åtgärder pågår för att göra fjärrvärmen helt fossilfri15. För att bidra till energi- och
klimatmålen är den stora utmaningen inte utsläppen från den lokala produktionen av vatten-, sol-,

11

Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015, med antagande att den importerade elen var 66 % förnybar
13 Länsstyrelsen Gotlands, 2018. Energiläget 2017 – en avstämning av Gotlands klimat- och energimålen
14
Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
15 GEAB, 2018. Exkl. spillvärmen
12
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vindkraft och fjärrvärme, utan behovet av en övergång bort från den energi från fossila energikällor
som importeras.
Efterfrågan på förnyelsebar energi från framförallt industri- och transportsektorn, är en viktig drivkraft
men också en utmaning för energisystemet. Flera fossilfria färdplaner har tagits fram av olika
branscher i Sverige16. En elektrifiering av Cementa skulle exempelvis kunna innebära en ökad
elanvändning på ca 2 TWh, vilket kan jämföras med hela Gotlands elanvändning idag som är på ca 1
TWh17. För att hantera detta med behovet av en stabil leverans behövs en överföringskapacitet från
och på fastlandet med större kapacitet än dagens, alternativt mycket större elproduktion och
energilagring på ön. Det är av stor vikt att berörda parter i en nära framtid diskuterar detta och olika
alternativa lösningar för att säkerställa ett robust elsystem på Gotland över tid.
Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv vid bedömningar av vilket energislag som ska användas till
vilken tillämpning så att man lyckas ställa om hela samhället till fossilfrihet och inte bara en enskild
sektor, och även göra detta till en rimlig kostnad. Det behövs en systemsyn som inkluderar olika
sektorer, energislag och nivåer i samhället. Uppsala Universitet Campus Gotland modellerar i
dagsläget olika scenarion för hur denna energiomställning skulle kunna gå till. För investeringar för en
övergång till annat bränsle/energislag är det även viktigt med långsiktiga spelregler.
För att energiomställningen även ska bidra till regional tillväxt där kostnader för köpt energi
återinvesteras i lokalsamhället, behöver energiomställningen ske med hjälp av regional produktion av
förnybar el, värme och drivmedel. Energisäkerheten ökar också vid en hög självförsörjandegrad som
inte är beroende av kritisk import. Gotland har goda geografiska förutsättningar för energiproduktion
från bland annat sol och vind. Det finns ett stort intresse på ön att bidra till denna typ av produktion,
från hus- och fastighetsägare, industrier och de gröna näringarna. För att denna potential ska bli
realiserbar finns identifierade behov inom bland annat elnätkapacitet, ändring av regelverk,
avvägningar mellan olika samhällsmål och ekonomiska incitament 18. Samverkan krävs mellan
energisystemets alla aktörer, både producenter, prosumenter*, energibolag och energianvändare.
Den ökande elektrifieringen i såväl industrier som transporter, ett ökat antal småskaliga elproducenter
(vind- och solel) och åldrande infrastruktur, gör att elnätet står inför förändringar och behöver
investeringar och uppgraderingar. Det finns ett behov av att integrera beredskapsfrågan i utvecklingen
av framtida energisystem och vid byggandet av ny infrastruktur för att i förebyggande syfte skapa en
mer robust energiförsörjning19. Från hushållsnivå så väl som uppåt i skalan är det viktigt med flexibla
lösningar som kan anpassas beroende på framtida behov.
Flexibilitet för stabilitet i energisystemet blir också allt viktigare för att bibehålla effektbalans
(högkvalificerad elleverans) och driftsäkerhet. Detta kan uppnås genom flexibilitet inom produktion,
distribution, konsumtion och lagring på flera skalor i samhället som kan samverka med varandra20.

16

De första nio färdplanerna är som överlämnade till regeringen är: Betongbranschen; Bygg- och anläggningssektorn; Cementbranschen;
Dagligvaruhandeln; Flygbranschen; Gruv- och mineralbranschen; Skogsnäringen; Stålindustrin; Åkerinäringen
17 Cementa, 2018. CemZero. A feasibility study evaluating ways to reach sustainable cement production via the use of electricity.
18 Energimyndigheten, 2018. Smart och förnyelsebart energisystem på Gotland. Förstudie. Vattenfall, 2018. Förstudie Gotland. Förbättrad
leveranssäkerhet och ökad kapacitetför ytterligare förnybar elproduktion.
19 Totalförsvarets forskningsinstitut, 2018. Beredskap i framtida energisystem. En analys med utgångspunkt i Energimyndighetens ”Fyra
framtider”
20 Ahlström M; Brunner W, Meyer S och Wiman A, 2019. Energiomställning genom lokalt engagemang på Gotland. Framtidens
energisystem ur lokalsamhällets perspektiv. Gotlands vindelsproducenter, 2019. En förnyelsebar industri? Vindkraftens bidrag.
* Prosument är ett begrepp som beskriver någon som både producerar till och köper el från det allmänna elnätet.
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Aggregatorer och affärsmodeller för effekt och efterfrågeflexibilitet är möjliggörare, liksom
affärsmodeller och lösningar såväl tekniska som administrativa för nya roller inom energisystemet.
Det finns en potential för energieffektivisering, både mängd och effekt, inom allt från hushåll,
transporter, industri till näringsliv. Samspelet mellan olika sektorer och energislag har en potential att
fungera som buffert och avlasta andra delar av energisystemet, såsom värmelager och smarta elnät.
Genom att gå över till en mer cirkulär ekonomi finns en potential att restflöden kan användas och få ett
värde lokalt istället för att transporteras från ön. Restvärme från industrin och restprodukter från jordoch skogsbruk används idag ibland annat fjärrvärmenäten och biogas, och det finns outnyttjad
potential på ön. Förutsättningarna för genomförande av energilösningar som är fördelaktiga för
energisystemet i sin helhet behöver underlättas för både producent och det behöver finnas ekonomiska
incitament för kunden.

Insatsområdet handlar om energieffektivisering på olika nivåer i samhället och att med ett
helhetsperspektiv använda rätt energislag på rätt plats. Det handlar om att matcha restflöden och behov
inom olika sektorer i samhället. Det kan till exempel vara att restvärme eller biobaserade rester från ett
företag kan användas som energikälla i ett annat. Detta kan underlättas genom att skapa kopplingar
mellan restflöden och energianvändare genom exempelvis kartläggning av möjligheter och
nätverkande. En framsynt integrering av resurseffektiv energianvändning i fysisk planering är också
ett viktigt bidrag i ett långsiktigt perspektiv.
Varför är detta ett prioriterat område?
Energi- och resurseffektivisering är nödvändigt för att nå målet om fossilfrihet. Att hålla
energianvändningen till ett minimum är ett viktigt bidrag till andra samhällsmål, då energiproduktion
kan ha motstående intressen med annan markanvändning. Att cirkulera flöden på ön istället för export
till fastlandet kan minska både kostnaden för transporter, öka robustheten och skapa affärsmöjligheter.
Effektivisering kan också frigöra kapital till ytterligare åtgärder.

Insatsområdet handlar om att stimulera till ökad förnybar energiproduktion av flera förnybara
energikällor och skalor på energiproduktion, allt från prosumenter till stora anläggningar. Det kan ske
genom ökad kunskap om möjligheter med olika energikällor regionalt, förstärkt elnätkapacitet,
ändring av regelverk och ekonomiska incitament. Avvägningar mellan olika samhällsmål behöver ske
från fall till fall där underlag och vägledningar kan bidra i arbetet. Dialog och samverkan krävs mellan
energisystemets alla aktörer, både producenter, prosumenter, energibolag och energianvändare. Ökad
efterfrågan på lokal energiproduktion är en viktig drivkraft för utvecklingen (se fokusområde
Klimatsmart industri).
Varför är detta ett prioriterat område?
Energiproduktion i länet skapar också goda möjligheter för näringslivet och till
landsbygdsutvecklingen genom ökade intäkter och fler arbetstillfällen. För totalförsvaret är det viktigt
att Gotland till största delen blir självförsörjande på energi. Mångsidighet, med en kombination av
lösningar som också fungerar oberoende av varandra, bidrar till att skapa en robusthet i
energisystemet. Lokalproduktion minskar extern påverkan på energileveranser och ekonomiska
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effekter från exempelvis höjningar av oljepriset. Detta är viktigt inte minst för robustheten i andra
delar av samhället såsom livsmedelsförsörjningen.

Insatsområdet handlar om att skapa flexibilitet hos producenter, distributörer och användare av energi.
Detta kan ske genom att exempelvis bostäder, lokaler, industrier, fordon och lokalsamhällen samspelar
med framtidens smarta elsystem och att värmetrögheten utnyttjas. För detta behövs innovation kring
teknik för lagring och smarta nät, marknadslösningar, affärsmodeller och nya regelverk. Det kan även
handla om förstärkning av förbindelsen med övriga elnät i Sverige och Europa. Dialog är viktigt för
förståelse och samverkan längs denna utveckling. I detta behöver även beredskapsfrågan integreras,
exempelvis genom lösningar som enkelt kan göras om beroende på framtida behov.
Varför är detta ett prioriterat område?
Flexibilitet kan bidra till stabilitet och ökad kapacitet i elnätet och därmed möjliggöra för ökad lokal
produktion av förnyelsebar energi. Flexibilitet kan också leda till en minimering av störningar vid
eventuella avbrott i energiförsörjningen till ön eller de stora distributionsnäten vilket ger samhället
trygghet. Utgifter kan minska för flexibla användare vilket är extra viktigt för mindre resursstarka
samhällsgrupper och kan bidra till ökad lönsamhet inom näringslivet. Goda idéer kan ge ringar på
vattnet såväl på Gotland som på nationell och global nivå. Detta kan stärka Gotlands varumärke och
attrahera kompetens inom energiområdet till Gotland.
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Målbild
Gotland ligger år 2030 i framkant inom innovation och produktutveckling. Ön exporterar teknik till
omvärlden och profilerar sig inom klimatsmarta varor och tjänster. Det finns inget koldioxidutsläpp
varken från energiförsörjning eller industriprocesser. Restprodukter av olika slag från gotländska
verksamheter används som resurs i andra verksamheter i en cirkulär ekonomi.
Nuläge
Industrin är Gotlands näst största näring med 5,4 miljarder kronor i omsättning och över 1400
anställda21. Precis som i övriga näringar finns många småföretag representerade men inom industrin
finns även stora företag. Industrisektorn står för en betydande del av energianvändningen på ön, 63 %,
samt även för majoriteten av den fossila energianvändningen, 73 % (statistik från 2015)22.
Industrisektorn står också för majoriteten av växthusgasutsläppen på Gotland, nästan 80 %23. En
regionalisering av de nationella klimatmålen innebär att industrisektorn på Gotland behöver minska
sina utsläpp med 31 % till 2030 och 73 % till 204524. Detta är en stor utmaning, med tanke på att
utsläppen ökat med 12 % sedan 1990. Till detta tillkommer arbetet med industrins arbetsmaskiner
vilket är en annan post i statistiken. Utsläppen från arbetsmaskiner, bedöms behöva minska med 72 %
från 2010 till 2030 och med 96 % till 204525.
Behov och potential
Gemensamt för många av öns industrier är behovet av en omställning till förnybar energi i processer,
arbetsmaskiner och i transporter. Företag av olika storlekar nämner möjligheter inom elektrifiering av
verksamheten, också inom logistiken26. En elektrifiering av industrin bedöms bidra med betydande
minskning av växthusgaser och ha en stor inverkan på utvecklingen mot ett hållbart energisystem.
Begränsad tillgång på förnybar energi, och behovet av stabil leverans, utgör hinder som behöver
avhjälpas (se vidare under Hållbart energisystem). För delar av industrin är även tiden för
teknikutveckling lång och det saknas ekonomiska incitament för delar av omställningen.
För företagen inom sten- och cementindustrin finns ett stort behov av att även arbeta med
växthusgasutsläppen från tillverkningsprocesserna vilka står för ca två tredjedelar. För att kunna
minska dessa krävs ändrade cementrecept, produktutveckling, samt utveckling av tekniker för
koldioxidlagring27. En elektrifiering av uppvärmningen i cementprocessen har förutom övergången
från fossila bränslen även potential att underlätta infångning av processutsläpp av koldioxid, vilket
samtidigt ställer krav på en lösning för lagring av koldioxiden28. Tidsaspekten för teknikutvecklingen
är en tydlig utmaning för att kunna nå satta klimatmål. Då cement är en viktig vara i byggnader och
infrastruktur behövs resurser till denna teknikutveckling. Det är även viktigt att spelreglerna är
gemensamma inom EU för de som verkar på en global marknad.29
Industrin är en stor beställare av energi, råvaror och transporter och kan därigenom ha stor betydelse
för utvecklingen på ön. Det finns goda exempel på lokala samarbeten där industrin och leverantörer
21

Tillväxt Gotland, 2019. http://www.tillvaxtgotland.se/branscher/industri 2019-02-10
Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
23
Nationella emissonsdatabasen, 2019. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx Länsrapport, 2018-08-30.
24 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
25 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
26 Dialog med industrinätverket inom Tillväxt Gotland, 2017.
27 Cementa, 2018. Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande.
28 Cementa, 2019. Pressmeddelande 2019-01-30. https://www.cementa.se/sv/cementa-och-vattenfall-satsar-pa-nasta-steg-cemzero
29 Dialogmöte med industrinätverket inom Tillväxt Gotland, 2017.
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gemensamt kunnat utveckla sina verksamheter. Att gynna detta till förmån för en cirkulär ekonomi
(figur 7) kan leda till nya affärsmöjligheter. Industrin själv fungerar idag även i vissa fall som
leverantör av restvärme och biomassa till biogasproduktion, områden som har potential att utvecklas.
Det finns potential för energieffektivisering, både mängd och effekt. Då effektivisering kan bidra till
en bättre ekonomi ligger vissa långt framme inom det arbetet, och kan ge inspiration och vägledning
till andra30. Behov som kan styras och regleras kan öppna upp för nya affärsmodeller31.
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Figur 7: En övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi kräver förändringar av hela värdekedjor
och att upprätthålla värdet på materialet under hela livscykel. Källa: Naturvårdsverket

Insatsområdet handlar om energiomställning och energieffektivisering inom industrisektorn. Detta kan
ske genom vägledning och kompetensutveckling kring bland annat teknik, leverantörer av
energitjänster och ekonomiska stöd. Genom att främja samverkan och dialog mellan företag kan också
nya affärsmöjligheter skapas. Samspel med hela Gotlands energisystem är nödvändigt i denna
omställning, se vidare under fokusområdet Hållbart energisystem.
Varför är detta ett prioriterat område?
Industrin spelar en avgörande roll som beställare av energi och kan genom att välja lokalproducerat
bidrar till regional utveckling. Det finns ekonomiska incitament för företag oavsett deras storlek att
jobba med energieffektivisering, vilket även inkluderar stärkt varumärke, bättre arbetsmiljö och höjd
konkurrenskraft.

Insatsområdet handlar om att verka för energieffektiva och klimatneutrala produkter och
affärsmodeller genom innovation och produktutveckling. Arbete med utveckling av koldioxidneutral
30
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Dialog med industrinätverket inom Tillväxt Gotland, 2017.
Gotlands vindelsproducenter, 2019. En förnyelsebar industri? Vindkraftens bidrag.
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sten- och cementindustri är en viktig del i detta. Insatsområdet syftar även till högre
tillvaratagandegrad av gotländska materiella och intellektuella tillgångar, till exempel en ökad
förädlingsgrad av skogsprodukter eller ökat tillvaratagande av kunskap om material som har använts i
världsarvet. Arbetet kan bland annat ske genom mer organisatorisk samverkan över branschgränser
samt mellan beställare, upphandlare, produktutvecklare och forskning. Kontinuerlig
omvärldsbevakning, kunskapshöjande insatser och resultatspridning/marknadsföring är viktiga
komponenter för att driva på utvecklingen.
Varför är detta ett prioriterat område?
Gotland har goda möjligheter att bli föregångare inom klimatsmarta produkter och tjänster, inte minst
med tanke på pågående strukturella förändringar i energisystemet och den nationella
uppmärksamheten som kan skapas genom Energipiloten. Gotländska företag kan få en ökad
konkurrenskraft genom tydligare miljöprofilering. Att producera koldioxidneutral cement kan rentav
vara den mest värdeskapande åtgärd som Gotland kan bidra med ur ett nationalekonomiskt perspektiv.

Insatsområdet handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för en cirkulär ekonomi redan i
design- och produktutvecklingsstadiet. Det innebär att produkter kan designas för att ha en längre
livslängd, kunna repareras, re-designas, återanvändas och återvinnas. Det kan även vara att produkten
kopplas ihop med en tjänst som är mer användarvänlig, eller att ett restflöde från en process bidrar
som en värdefull resurs till en annan. Detta kan stimuleras exempelvis genom gemensamma
mötesplattformar, kompetensutveckling och samverkan mellan primärkund, sekundärkund och
producent, se vidare under Hållbar konsumtion.
Varför är detta ett prioriterat område?
Då produkten kan användas under längre tid och till fler saker genom att kostnaden för insatsvaror
och/eller nyinvesteringar minska. Genom cirkulära restflöden på Gotland kan utgifter för transporter
och hantering av de materialflödena minimeras. Genom att producera produkter kopplade till tjänster
kan användarvänligheten utvecklas och nya affärsidéer skapas. Cirkulära produkter bidrar till ett
minskat uttag av naturresurser och kan möjliggöra för hållbarare livsstilar. Insatsen bidrar till att
minimera att avfall uppkommer och till effektivare och klimatsmartare avfallshantering.

UTKAST FÖR SYNPUNKTER

Målbild
Tillgänglighet är ett nyckelord 2030 som möjliggör en fossiloberoende framtid, gör landsbygden
levande och binder ihop stad och land. Gotland har funktionsblandade tätorter som effektivt utnyttjar
och underhåller befintlig infrastruktur och minimerar anspråkstagandet av naturresurser och mark.
Nybyggnationen skapar förutsättningar för att byggnader ska kunna spela sin tänkta roll i
morgondagens energisystem fullt ut och byggmaterial och byggprocesser som genererar
nettonollutsläpp av växthusgaser efterfrågas.
Nuläge
Gotland har en unik historia utan feodalism. Det gör att byggnadsbeståndet består av en betydande
andel äldre byggnader och att bebyggelsen på landsbygden är utspridd över ön istället för samlad i
bystrukturer. Hushållen stod för 10 % av energianvändningen på Gotland 2015 och det befintliga
beståndet kommer att stå för energianvändning en lång tid framöver.
Byggnation är en förutsättning för samhällsutveckling men samtidigt har all byggnation också en
inverkan på miljön. Flera studier har gjort fysiska planerare, byggbranschen och boende
uppmärksamma på att byggskedet – det vill säga från råmaterialutvinning fram till färdig byggnad –
har stor betydelse för byggnadens totala klimatpåverkan. Tillverkning av byggmaterial har visat sig stå
för majoriteten av byggskedets klimatpåverkan, ca 80 %. Transporter till byggarbetsplatser och själva
byggnationen utgör tillsammans omkring 20 % av klimatpåverkan. Utsläppen från arbetsmaskiner, där
maskiner som används inom byggsektorn ingår, bedöms behöva minska med 72 % från 2010 till 2030
och med 96 % till 204532.
Behov och potential
Den fysiska planeringen och processer kopplade till denna utgör en stor potential i klimat- och
energiomställningsarbetet både genom att minimera behovet av material, energieffektivisera
bebyggelsestrukturen och öka kolinlagringsförmågan i landskapet. Det är viktigt att säkerställa en god
resurshushållning inom byggnation genom att minska mängden byggmaterial och markanspråk.
Trafikverket tillämpar till exempel fyrstegsprincipen, vilken bygger på att först överväga projektens
påverkan på transportbehov och val av transportsätt, sedan optimering av befintlig infrastruktur,
ombyggnation och sist, nybyggnation33. En vidare applicering av det tankesättet vid fysisk planering,
med behovsplanering och flexibilitet, har en potential att bidra till lägre kostnader och mindre
miljöpåverkan. För att reducera klimatpåverkan kan man redan vid nybyggnation ge förutsättningar för
att underlätta ändrad användning av en byggnad i framtiden.
Vid framtagande av regionala kunskaps- och planeringsunderlag, såväl som visioner, strategier och
översiktsplaner, kan frågor som rör energi- och klimatsmarta lösningar adresseras och diskuteras i ett
tidigt skede med berörda aktörer. Studier visar att en framsynt och holistisk samhällsplanering kan
minska regionala utsläpp med upp till 15-20 %34. Detta möjliggör också för hållbarare livsstilar för
olika samhällsgrupper genom funktionsblandning och tillgänglighet.
Byggsektorn spelar en viktig roll som konsument. Det finns en potential att använda livscykelanalyser
(LCA) som ett underlag vid val av varor och material för att minska miljöpåverkan och arbeta in det
32

Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
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34 Trafikverket, 2016. Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser.
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som beslutsunderlag i direktiv och processer 35. Att uppnå nära noll klimatpåverkan från stålrespektive cementprodukter skulle medföra en prisökning på slutprodukter med 0,5 % till ett par % av
den färdiga byggnaden eller infrastrukturen36. Upphandlingslagen ger offentliga upphandlare
möjligheter, och i vissa fall skyldighet, att ställa miljökrav och krav om livscykelperspektiv. En
underlättad avfallshantering inom byggbranschen till förmån för cirkulär ekonomi kan ligga till grund
för att utveckla nya klimatsmarta affärsmodeller för entreprenörer inom branschen.
Att ta hänsyn till livscykelkostnader (LCC) har på samma sätt möjlighet att skapa energieffektivitet.
Dagens nyproducerade bostäder ska hålla hög kvalitet när det gäller energieffektivitet. Då fritidshus är
vanliga på Gotland finns ett behov av att samma energikrav ska gälla även för dessa ny- och
ombyggnationer. Teknik för styrning och fjärrövervakning kan bidra till en effektivare
energianvändning för fastigheter och drift av verksamheter. Att rusta byggnader inför framtidens
smarta elnät och för en ökad digitalisering innebär möjligheter för nya affärsmodeller inom
elmarknaden. Samtidigt behövs en öppenhet för lågteknologiska lösningar inom byggsektorn för att
inte låsa in oss i ett beroende av el. Vi har tidigare byggt hus som fungerar utmärkt idag utan
avancerade driftsystem. Att använda naturligt gynnsamma förutsättningarna vid byggnationer såsom
naturlig ventilation, naturligt ljus och värmetröghet blir allt viktigare i takt med klimatförändringar
som medför ökat behov av försörjning av energieffektiv och klimatsmart kylning, såsom fjärrkyla och
solkyla.
Det finns potential hos befintliga byggnader att förbättra energi- och klimatprestandan. Det är viktigt
att beakta byggnadsbeståndets ålder och kulturhistoriska värden i arbetet för en ökad andel förnybar
energi och energieffektivisering. När en byggnad renoveras råder andra förutsättningar än vid
nybyggnation och det gäller att förhålla sig till byggnadens givna förutsättningar. Hinder för
energieffektivisering för befintliga byggnader är bland annat informationsbrist, lönsamhet inom
hyresbostadsmarknaden och ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd. Den finns också en
outnyttjad potential inom befintlig bebyggelse för produktion av framförallt el från förnybara
energikällor. Bland annat finns stora ytor på tak och fasader på landsbygden som kan producera el utan
att ta ny mark i anspråk (se vidare under fokusområdet för Hållbara energisystem).

Detta insatsområde handlar om att genom fysisk planering minska energi- och klimatpåverkan från
såväl byggprocessen som driften. Genom god planering kan vi möjliggöra för en fossiloberoende
framtid, både i tätbebyggda och glesbebyggda områden. Det kan exempelvis vara genom att
effektivare nyttja befintlig infrastruktur, att redan vid planering av nybyggnation ge förutsättningar för
att underlätta ändrad användning av en byggnad i framtiden, minska behovet av att ta ny mark i
anspråk och arbeta med tillgänglighet och service åt alla. Detta kan ske genom bland annat
kunskapsinhämtning, spridning av goda exempel, tydliga riktlinjer och uppdaterade processer,
utveckling och applicering av verktyg samt en tydlig prioritering vid beslutsfattande.
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Dialog med tekniskaförvaltningen 2018. Fossilt fritt Sverige, 2018. Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Bygg-och anläggningssektorn.
Livscykelanalyser avser att ge en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via
tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen.
36 Rootzén J., 2015. Pathways to deep decarbonisation of carbon-intensive industry in the European Union - Techno-economic assessments
of key technologies and measures. Cementa, 2019. Pressmeddelande 2019 januari 30 https://www.cementa.se/sv/cementa-ochvattenfall-satsar-pa-nasta-steg-cemzero.
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Varför är det här ett prioriterat område?
Detta är ett prioriterat område eftersom samhällsplanering på ett framåttänkande sätt kan minska
behovet av material och förebygga uppkomst av onödig mark- och energianvändning. En blandning av
olika funktioner som ger närhet till service och arbetsplatser både för stad och landsbygd kan
dessutom skapa förutsättningar för bättre hushållsekonomi, mindre stress och en känsla av att ha mer
tid över i vardagen, vilket i sin tur bidrar till hållbarare livsstilar. Det kan också bidra till attraktiviteten
för besökare till ön.

Detta insatsområde handlar om att skapa efterfrågan av energi- och klimatsmarta byggmaterial och
uppförande. Detta kan exempelvis ske genom användning av livscykelanalyser och hänsyn till
livscykelkostnader vid planering och inköp, och att redan vid nybyggnation ge förutsättningar för att
underlätta ändrad användning av en byggnad och/eller dess energiförsörjning i framtiden. Även
tidpunkten för byggnation kan anpassas för att minska energianvändningen i byggfasen. Plattformar
för dialog och nätverkande mellan olika målgrupper i samhället och design-/produktutvecklare kan
utveckla området. Likväl kan goda exempel och kunskaps- och dialoginsatser, om klimatpåverkan
längs hela byggkedjan verka stimulerande. Vägledning och resurser för energieffektiv och klimatsmart
upphandling är också viktiga verktyg.
Varför är det här ett prioriterat område?
Vid byggnation skapar vi förutsättningar för att byggnader ska kunna spela sin tänkta roll i
morgondagens energisystem fullt ut. Efterfrågan från byggsektorn på ön, och deras kunder i sin tur
kan även bidra till industrins teknikutveckling på ön. Livscykelanalyser kan fungera som en
konkurrensfördel, bidra till att rusta inför framtidens marknadskrav samt möjliggöra för hållbara
livsstilar genom lägre energikonsumtion under drift. En byggnation som enkelt kan få en ändrad
användning eller annan energiförsörjning i framtiden bidrar till en ökad trygghet.

Insatsområdet handlar om att underlätta och påskynda genomförande av energieffektiviseringsåtgärder
på befintliga byggnader. Det innebär även att genom underhåll och renovering i god tid förlänga
infrastrukturens, byggnaders och lokalers livslängd. Här kan livscykelkostnader lyftas som grund inför
investering och arbetas in i direktiv och processer. Det finns behov av informationsinsatser och forum
för privatpersoner och företag där de kan ta del av goda exempel och få information och rådgivning
om både teknik och beteende i såväl modern byggnation som kulturhistoriska miljöer. Gröna
hyreskontrakt skulle kunna vara ett verktyg att sprida. Det finns också behov av ytterligare kunskap,
vägledning och teknikutveckling inom energieffektivisering i kulturhistoriska miljöer.
Varför är det här ett prioriterat område?
Att energin kan användas till andra ändamål minskar behovet av nybyggnation av energiproduktion.
Att genomföra energieffektiviseringsåtgärder på befintliga byggnader kan bidra till ekonomiska
besparingar och möjliggöra hållbarare livsstilar genom bättre privatekonomi för de boende. Lägre
energikostnader är särskilt viktigt för samhällsgrupper med en lägre betalningsförmåga. Att underhålla
i tid kan innebära ekonomiska besparingar på sikt och hushållning av resurser. Att rusta den befintliga
bebyggelsen inför framtidens energisystems tjänster ger även ett ekonomiskt incitament för byggherrar
att se affärsmöjligheter i framtidens smarta elsystem. Att Gotland har universitetskurser i
energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader och miljöer samt ett levande världsarv gör att
Gotland både kan profilera sig inom forskningsområdet och bidra med goda exempel.
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Målbild
Transportsystemet på Gotland ger år 2030 mervärden inom hälsa, ekonomisk tillväxt och en levande
landsbygd. Det är inkluderande för människor i alla åldrar och kön. Det är lätt att gå och cykla, och
kollektivtrafiklösningarna är användarvänliga. Innovativ teknik och affärsmodeller effektiviserar
person- och godstransporter. Fordon på Gotland drivs av fossilfria drivmedel och utvecklingen av
ägandeformer och servicen transport skapar nya möjligheter.
Nuläge
Goda kommunikationer är av stor betydelse för Gotland. Ö-läget kan många gånger vara en
ekonomisk och logistisk tröskel för näringslivsutveckling, handel och arbetspendling37.
Den totala energianvändningen inom transportsektorn på Gotland uppgick till 634 GWh år 2015,
motsvarande 14 % av den totala energiförbrukningen på ön38. Den förnybara andelen av energin inom
transportsektorn var då 9,5 %.
År 2016 flög 463 207 personer till och från Visby och drygt 1,6 miljoner passagerare reste med
fastlandsfärjorna39. Försvarets nyetablering på ön medför även fler transporter och övningar med
exempelvis stridsvagnar och stridsflygplan. Inrikes transporter stod för 5,5 % av de totala
växthusgasutsläppen i Gotlands län år 201640. Utsläpp från personbilar stod för den största delen med
närmare 52 % av transportsektorns utsläpp (figur 8). Utöver den regionala utsläppsstatistiken
beskriven ovan tillkommer växthusgasutsläpp från utrikes transporter på 118 000 ton
koldioxidekvivalenter 2016, vilket i princip motsvarar de sammanlagda utsläppen från länets alla
inrikes transporter41.

Figur 8: Växthusgasutsläpp inom transportsektorn på Gotland, 2016.
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Gotlands kommun, 2006. Uppföljning av Vision 2010.
Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
39 Energimyndigheten 2018, Smart och förnybart energisystem på Gotland, ER 2018:5
40 Nationella emissonsdatabasen, 2019. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx Länsrapport, 2018-08-30.
41 Uppsala Universitet och Ramböll, 2018. Koldioxidbudget 2020-2040 Region Gotland. Del 1.
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Behov och potential
De lokala utsläppen från transportsektorn har minskat med 24 % sedan 201042. Enligt en
regionalisering av de nationella klimatmålen behöver växthusgasutsläppen från Gotlands transporter
med 73 % från 2010 till 2030 och med -97 % till 204543. Det är en stor omställning inom
transportsektorn som behöver ske till år 2030. Omställningen kan uppnås genom ett mer
transporteffektivt samhälle, fossilfria och energieffektiva fordon samt förnybara drivmedel44.
Åtgärder inom fysisk planering antas ha stor energibesparingspotential på Gotland som är ett
glesbefolkat län, har flest personbilar per invånare45, samt en körsträcka med bil per person och år som
är 49 mil längre än riksgenomsnittet46. Det finns studier som visar att områden med god
funktionsblandning har 5-15 % lägre bilanvändning per person47. Det kan till exempel vara en
blandning som ger nära tillgång till affärer, vårdcentraler, återvinningsstationer och arbetsplatser.
Gotlands historia gör dock att befolkningen bor utspritt över hela ön. Detta utgör en utmaning, bland
annat för att upprätthålla närhet till service på landsbygden och kollektiva trafiklösningar.
Begränsade investeringar i kollektivtrafik och det faktum att ön är glesbefolkad gör Gotland till det län
där vi nyttjar kollektivtrafiken minst i hela landet48. Det kan antas att det är fler kvinnor än män som
reser kollektivt, och yngre åker mindre bil än äldre, liksom i övriga Sverige49. De som bor på
landsbygden har större behov än stadsbor av fungerande transporter och satsningar på landsbygdens
mobilitet är därmed nödvändiga för att möjliggöra mer hållbart resande och samtidigt säkerställa en
levande landsbygd. Det kan tillexempel ske genom förbättrad tillgång till kollektivtrafik,
samåkningsmöjligheter och bilpooler, samt nya transportlösningar där flera transportslag ingår i
samma resa. Dock behöver kollektiva trafiklösningar vara användarvänliga och även passa till de
grupper som inte har tillgång till egen bil. I tätorter och mellan tätorter har satsningar på ökad cykeloch gångtrafik en stor potential. Detta kan också utgöra ett viktigt bidrag till minskad trafik och
därmed bidra med tillgänglighet för grupper utan fordon, mindre partikelutsläpp, buller och säkerhet
kring exempelvis skolor. Likaså kan kollektivtrafik och bilpooler i tätorter där kundunderlaget är
större bidra till dessa viktiga mervärden. Att arbeta med hastighetsbegränsningar, bilfria zoner och
parkeringsnormer är också en viktig del av att minska attraktiviteten i att ta bilen, men detta arbete
behöver vara välplanerat och andra möjligheter för resande behöver finnas innan exempelvis
parkeringsmöjligheterna försvinner.
Andelen fossilberoende bilar är högre på Gotland än i övriga Sverige och den gotländska
fordonsflottan har en relativt långsam utbytestakt 50. På kort sikt kan därför energikonvertering till ett
förnybart drivmedel ha större genomförbarhet än att byta ut fungerande fordon. I dagens läge är det
dock inte privatekonomiskt lönsamt att konvertera gamla bilar, så för att få till en sådan omställning
krävas någon form av ekonomiskt incitament. Utbudet av fossilfria fordon ses idag vara ett hinder
både för personbilar och för tyngre transporter. Dels för att fordon inte finns som kan möta kunders
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behov och dels för att den tekniska utvecklingen går snabbt, samtidigt som branschaktörer ofta
behöver långsiktiga förutsättningar för att våga investera51.
För att våga investera i fossilfria fordon är det också viktigt med en tillfredställande mängd tank- och
laddmöjligheter och att detta kommuniceras med potentiella kunder, både av drivmedelsbranschen och
av fordonsförsäljare. De förnybara drivmedel som produceras på Gotland idag är biogas och el52. En
ökad efterfrågan på det som kan produceras här på ön skulle ur perspektiven regional tillväxt och
energisäkerhet vara fördelaktigt. Likaväl behöver drivmedel ses ur ett helhetsperspektiv för
energisystemet, vilket drivmedel behövs var och kan exempelvis vehicle-2-grid-lösningar* bidra till
flexibilitet i elnätet (se Hållbart energisystem)53. För omställning till en fossilfri fordonsflotta kan dels
inblandningen av andelen förnyelsebara drivmedel öka i de konventionella drivmedlen. För elfordon
ändras tankmönstret. Studier visar att majoriteten av laddningen sker hemma över natten eller hos
exempelvis arbetsgivaren. Besöksnäringen på Gotland bidrar till stora säsongsvariationer i behovet av
drivmedel och laddning av elfordon. Det kan därför antas att behovet av laddstationer, inklusive
behovet av snabbladdning, ökar under turistsäsong på samma sätt som behovet av biogas ökar. För
tyngre transporter studeras idag möjligheterna med effektivisering, byte av bränsle och även elvägar54.
Antalet elanslutningar för väntande kyltrailer i Visby Hamn utökas samtidigt som elanslutning för
färjetrafiken möjliggörs 2018/2019, vilket medför att det blir möjligt att koppla in väntande kyltrailrar
till strömförsörjningen. Elanslutning av kryssningstrafiken har en potential att bidra till bättre
luftkvalité och mindre buller, men hindras idag av bland annat varierande standarder för
landströmsförsörjning på fartygen55.
Transporterna har stor betydelse för invånarnas tillgång till olika resurser. Lagerkapaciteten på de
flesta företag är begränsad vilket gör företag beroende av exakta leveranser och upphämtningar, s.k.
just in time-transporter. En utökad dialog mellan distributör och beställare av transporter har en
potential att bidra till effektivare logistiklösningar och en övergång till fossilfria drivmedel.
Transporterna till och från Gotland sker idag huvudsakligen med båt och flyg som drivs med fossila
drivmedel, förutom båtar som går för segel. För flyget finns en potential till energieffektivisering
genom effektivare motorer och flygbranschen har tagit fram en färdplan till fossilfrihet56.
Biodrivmedel kan till viss del användas redan idag men nationell produktionskapacitet saknas. Den
korta sträckan mellan Gotland och fastlandet utgör potential för elflyg i framtiden. Den reguljära
färjetrafikens effektiviseringspotential är bland annat beroende av hastighet, vilket utgör en
målkonflikt med tillgänglighetsaspekter. Ett av fartygen kommer från 2019 att drivas med flytande
naturgas (LNG), vilket ger en minskning av växthusgasutsläpp med ca 20 %, samt potential för
inblandning av biogas57. För att en inblandning av biogas skall vara möjlig krävs logistik, hanteringen
av biogas vid bunkring och en hållbar marknadslösning. Den statliga upphandlingen är här ett viktigt
verktyg för att färjetrafiken ska bidra till att nå energi- och klimatmålen. Även för flygbranschen kan
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offentlig upphandling, såväl som övrig efterfrågan, bidra till en högre i blandning av fossilfritt bränsle.
För att minska bilberoendet och bidra med tillgänglighet för icke bilburna finns ett behov av att ”hela
resan” ska kunna göras utan bil. Idag lyfts brister på kollektiva transporter i anslutning till
färjeförbindelsen både på fastlandssidan och på Gotland. Gotland var tidigt ute med fiber och
möjligheterna till distansarbete kan bidra till att folk kan arbeta längre tider från ön och minska
resandet till fastlandet.

Insatsområdet kan handla om att effektivisera transporterna genom att ruttoptimering för leveranser,
ökade möjligheter för samlastning/samordnad varudistribution och nyttjandet av flera transportsätt.
Det kan ske genom digitalisering och innovativa affärsmodeller där aktörer kan hitta nya vinst- och
samverkansmöjligheter. Det handlar även om förbättrade förutsättningar för cirkulär massahantering
inom bygg- och anläggningssektorn och att använda tekniker för behandling av förorenad mark som
minskar behovet av masstransporter. Inom detta insatsområde behöver samhällsplanering och
regelverk anpassas för att underlätta omställningen. Samtidigt som aktörer kan få information och
rådgivning om olika möjligheter finns en potential att arbeta med dialog mellan transportör och
beställarsidan av transporter. Med ökad lagerkapacitet på ön skulle transportbehovet kunna minska
och samlastning ske i högre grad.
Varför är det här ett prioriterat område?
Minskat transportbehov är en viktig del i att minska utsläpp från transporter. Minskat transportbehov
leder dessutom till lägre samhällskostnader genom mindre slitage på infrastrukturen, bättre
luftkvalitet, minskat buller samt minskad trängsel och större trygghet på vägar, gator och utrymmen
för leveranser. Dessa effekter kan i sin tur bidra till både bättre folkhälsa och bilden av världsarvet
Gotland som ett attraktivt besöksmål. Mer effektiva transporter kan dessutom ge ökad lönsamhet för
företag inom transportsektorn och på så sätt bidra till regional tillväxt.

Insatsområdet handlar om att bidra till minskat resebehov och att skapa smidigare och effektivare
fossilfria transporter för privatpersoner. Det är viktigt att utforma åtgärder utifrån gällande
förutsättningar, det som fungerar i stadsmiljö fungerar inte alltid på landsbygden. Det är också viktigt
att titta närmare på skillnaderna i hur olika målgrupper reser och att göra riktade insatser. Minskat
resebehov kan exempelvis ske genom en tydlig samhällsplanering, arbetsgivare som implementerar
resepolicys och ökade möjligheter att arbeta på distans eller ha digitala möten. En utveckling av
tidtabeller och sträckor inom kollektivtrafiken, bilpooler och samåkningslösningar, exempelvis i
anslutning till transporter till och från fastlandet är exempel på åtgärder som kan bidra till
insatsområdet. Att tillgängliggöra busshållplatser i socknarna, med exempelvis cykel- och
pendlarparkeringar kan också utveckla området positivt, liksom att göra det tydligt var fotgängare och
cyklister får ta plats. Insatsområdet kräver innovativa affärsmodeller och utveckling av
användarvänliga tjänster.
Varför är det här ett prioriterat område?
Den största andelen utsläpp från transporter på Gotland kommer från personbilar. Insatser inom
vardagsresande gör att utsläppen från personbilar minskar samtidigt som tillgängligheten ändå
förbättras för många samhällsgrupper, exempelvis ungdomar, äldre och människor med
funktionsnedsättning, samt de som av andra skäl saknar bil eller körkort. Tillgänglighetsaspekten är
också viktig när det gäller gotlänningars möjligheter att resa till fastlandet och besökares möjligheter
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att ta sig till och från Gotland utan bil. Gång-, cykel- och kollektivtrafik är effektivare sätt att utnyttja
markytor än biltrafik och ger mer plats för grönska och andra viktiga samhällsfunktioner. Folkhälsa
ökar genom att vi blir friskare när vi går och cyklar mer, det kan även bidra till bättre hushållsekonomi
och lägre samhällskostnader för exempelvis vägslitage och folkhälsoproblem. Möjligheter att arbeta på
distans ger även mer tid över i vardagen och minskar stress.

Insatsområdet handlar om omställning från fossila drivmedel till förnybara drivmedel och el såväl på
som till och från ön. Det kan innebära konvertering av befintlig fordonspark såväl som prioriteringar
vid inköp av nya fordon. Det handlar också om att utveckla en tillfredsställande infrastruktur och
teknikutveckling samt större tillgång till ny teknik på marknaden. Insatser kan bland annat innebära
kunskapshöjning och information till såväl allmänheten som näringslivet om tillgängliga fordon och
drivmedel samt stöd som går att söka, dialoger mellan beställare och transportörer, investeringar i ny
teknik och samverkansprojekt kring nya tekniker eller metoder. Kravställning inom inköp och
upphandling är också en viktig faktor både för omställningen av kollektivtrafiken, godstransporter och
inte minst för transporter och resor till och från ön.
Varför är det här ett prioriterat område?
Förutom minskad klimatpåverkan leder detta insatsområde till mindre utsläpp av partiklar genom
elektrifiering och till viss del även från andra fossilfria drivmedel. Denna omställning ger en bättre
luftkvalitet och lägre bullernivåer, vilket bidrar till ett attraktivare Gotland. En ökad efterfrågan på
förnybara drivmedel leder troligen till ett ökat utbud och kan även stärka flexibiliteten i elnätet och
robustheten i energiförsörjningen till bransch beroende av drivmedel, såsom livsmedelsproduktion och
transportföretag. Transporter kan som en del i livscykelperspektivet för gotländska produkter bidra till
klimatsmart produktion. Att utveckla området skulle göra Gotland till ett klimatsmartare besöksmål
och bidra med alternativ för att bryta trenden med ett ökat långväga resande för semester. Det bidrar
även till Gotland som en hållbarare mötesplats, inte bara under Almedalsveckan utan året runt.
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Målbild
År 2030 är areella näringarna är en fortsatt viktig del i ett hållbart energisystem då de förser
samhället med förnybar energi. Energiproduktionen utgör en viktig produktionsgren som ökar
lönsamheten i de gröna näringarna och minska företagets sårbarhet. Genom att själva vara en stark
kund för att driva utvecklingen av förnybar energi och arbeta klimatsmart längs hela kedjan har det
gotländska lantbruket en tydlig hållbarhetsprofil och hög trovärdighet. Invånarna förstår sambandet
mellan odling, produktion och hållbarhet, vilket motiverar dem att konsumera lokalt. Det finns god
tillgång till service på landsbygden och de gröna näringarna är attraktiva för sysselsättning.
Nuläge
Gotlands jord-, skogs-, och vattenbruk förser samhället med nödvändiga produkter, såsom livsmedel,
energi och byggmaterial och har höga värden för biologiskmångfald, friluftsliv och kulturarv. 40 % av
den gotländska landytan består av skog och 30 % av jordbruksmark58. De areella näringarna är en
viktig del i energisystemet då de förser samhället med förnybar energi i form av biogas, fasta
biobränslen och el. Exempelvis förser GROT (grenar och toppar) från det gotländska skogsbruket
fjärrvärmen på Gotland med råvara, och spannmål från jordbruket blir etanol på fastlandet. 37 % av
energianvändningen på ön uppskattas komma från förnybara energislag, där fasta biobränslen står för
8 % (370 GWh) och biogas för 0,5 % (30 GWh) och resterande är el59. De areella näringarna står
själva för cirka 4 % av energianvändningen på Gotland60.
Jord-, skog- och vattenbruk ger upphov till växthusgaser från transporter i form av arbetsmaskiner,
fiskebåtar och energiförbrukning i bostäder och lokaler. Arbetsmaskiner stod 2016 för 2 % av länets
totala växthusgasutsläpp, varav 45 % relateras till arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruk medan 24
% kommer från fiskebåtar61. För jordbruket kommer dock den största delen av utsläppen från
djurproduktion, gödselhantering och själva brukandet av marken, se figur 962. Dessa utsläpp stod för
12 % av de totala gotländska växthusgasutsläppen år samma år. Jord- och skogsbruk kan bidra till
såväl stora upptag som utsläpp av växthusgaser beroende på hur markerna används. Regional statistik
för markanvändningssektorn saknas men nationellt bidrar skogsmark stort med kolinlagring i
biomassa, mineraljord samt i avverkade träprodukter medan de största utsläppen kommer från
åkermark och bebyggdmark63. På Gotland är tillväxten 400 000–500 000 m3sk/år vilket innebär att
den tar upp i storleksordningen 165 000 ton koldioxid per år64. I marken binds stora mängder kol
samtidigt som den naturliga omsättningen som pågår kan ge mer koldioxidavgång, ju större desto
högre mullhalt i jorden.
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SCB 2018, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/markanvandningen-i-sverige/pong/tabell-ochdiagram/markanvandningen-i-sverige/
59 Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
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Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
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Nationella emissonsdatabasen, 2019. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx Länsrapport, 2018-08-30.
62 Nationella emissonsdatabasen, 2019. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx Länsrapport, 2018-08-30.
63 Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-franmarkanvandning/ . LRF, 2018. Energiomställning Grönt näringsliv Gotland. Förstudie/Slutrapport.
64 LRF, 2018. Energiomställning Grönt näringsliv Gotland. Förstudie/Slutrapport. m3sk = virkesvolymen hos ett träd eller ett skogsbestånd,
inklusive bark men exklusive grenar och rötter.

UTKAST FÖR SYNPUNKTER

Figur 9: Växthusgasutsläpp från jordbruket på Gotland år 2016.
Behov och potential
Enligt SWECOS rapport om regionalisering av klimatmålen behöver jordbruket på Gotland minska
växthusgasutsläppen från odling och djurhållning med 11 % till 2030 och med 22 % till 2045, jämfört
med år 1990, för att de nationella klimatmålen ska nås65. Utsläppen från arbetsmaskiner, där maskiner
som används inom fiske, jord- och skogsbruk ingår, bedöms behöva minska med 72 % från 2010 till
2030 och med 96 % till 204566. De utsläpp som beräknas kvarstå från jordbruket år 2045 är metan,
främst från idisslares tarmgaser, samt lustgas som avgår från brukad mark.
Det finns potential att stärka de areella näringarnas roll i utvecklingen av ett hållbart energisystem,
bland annat som energiproducenter genom stora takarealer för solenergi och ytor för vindbruk, och
tillvaratagande av restprodukter67. För att förverkliga potentialen finns behov identifierade inom bland
annat elnätkapacitet, ändring av regelverk, avvägningar mellan olika samhällsmål och ekonomiska
incitament 68. Areella näringar kan också få en förstärkt roll inom energilagring, såsom naturlig lagring
av energi i form av biomassa och utrymme för andra energilager. För jord- och skogsbruket innebär en
övergång till hållbar energiproduktion en ny produktionsgren som stärker företagens ekonomi och
minskar deras sårbarhet. En grundförutsättning för detta är bostäder på landsbygden och att servicen är
tillräckligt hög för att människor ska vilja att bo där. Lokalproduktion minskar extern påverkan på
energileveranser och ekonomiska effekter från exempelvis höjningar av oljepriset. Detta är viktigt inte
minst för robustheten i andra delar av samhället såsom livsmedelsförsörjningen.
De areella näringarna är även tillsammans en viktig kund för att driva utvecklingen av förnybar energi.
Det finns potential och ett intresse att minska utsläppen genom att t.ex. byta ut fossila bränslen mot
biobränslen och el, samt mer klimatvänligt framställd konstgödsel69. Att tillsammans arbeta konkret

65Sweco,

2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
67 LRF, 2018. Energiomställning Grönt näringsliv Gotland. Förstudie/Slutrapport.
68 Smart och förnyelsebart energisystem på Gotland, 2018. Energimyndigheten
69 Dialog med Fossilfritt kött, 2018.
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inom klimat- och miljöarbete bibehåller trovärdigheten för gotländska produkter och bidrar till en
tydligare hållbarhetsprofil70.
Effektivisering är också viktigt då en hög produktivitet ger låga utsläpp per produkt71. En analys av
över 150 energikartläggningar som genomförts inom jordbruket visar att energieffektivisering inte
behöver påverka produktionen negativt. Resultatet visar också att det är möjligt att minska
energianvändningen med mellan 3 och 15 %, i vissa fall mer72. Det är ofta i odlingssteget som en
produkt har störst klimatpåverkan73. Optimerad lagring och optimerad spridning av gödsel minskar
såväl kostnader som utsläpp till luft och näringsläckage till vattendrag, samt ger högre avkastning.
Markanvändning kan utgöra en kolsänka eller en kolkälla och det är därför viktigt att ta hänsyn till
vilka marker som är bäst lämpade för respektive bruk74. Utsläppen är som störst från organogena
jordar och Gotland han en större andel är genomsnittet i landet varför frågan är extra viktigt att arbeta
med regionalt. Att se var det går att öka vallodlingen har potential. Här behövs även
kunskapsutveckling och ekonomiska incitament kring hur olika brukningsmetoder påverkar markens
kolinlagringsförmåga, exempelvis hyggesmetoder, val av trädslag och gröda, jordbearbetningen,
återvätning och om det går att öka kolinlagringen genom att tillföra biokol i åker och skogsmark75.
I takt med befolkningsökning och klimatförändringar kommer mer klimatsmarta och resurseffektiva
produkter att behövas. Vidareförädling på Gotland har möjlighet att utveckla lokala råvaror med
speciella kvalitéer, utveckla restflöden och bidra till minskat transportbehov. Skogens biomassa
ersätter idag andra produkter och bränslen och den utvecklingen kommer fortsätta. Från skogsbrukets
råvara finns stora möjligheter att utveckla produkter som kan ersätta exempelvis material för
byggande, förpackningar och textilier. Detta är en del i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi (se figur
7). Byggmaterial som binder in kolatomen bidrar till en längre tids kolinlagring.
På motsvarande sätt finns möjligheter att möta den framtida efterfrågan och producera och/eller
utveckla livsmedel med lägre klimatpåverkan. Råvaror från Sverige leder generellt till mindre
miljöpåverkan än de från andra länder, eftersom Sverige har skarpare miljölagstiftning än de flesta
andra länder. Inhemskt producerat foder och en framtida fossilfrihet ger också mindre klimatavtryck
samtidigt som Gotlands unika betes- och allvarmarker hålls öppna och bidrar till miljömål knutna till
landskapsbild och biologisk mångfald. Export av produkter med längre klimatpåverkan kan därför
ersätta andra med högre klimatpåverkan. Omställningen till att nå klimatmålen kan öppna upp nya
marknader för vegetabiliska produkter. Branschen lyfter behovet av att efterfrågan på klimatsmarta
produkter behöver stärkas både lokalt men även på andra marknader (se vidare Hållbar konsumtion).

Insatsområdet handlar om energieffektivisering och ställa om från fossilt till förnybart inom de areella
näringarna. Inom detta område behöver tillgången till förnybara drivmedel samt insatsvaror förbättras.
Teknisk utveckling, med exempelvis fordon, maskiner och redskap samt drönarövervakning, har också
betydelse för omställningen. Informationsinsatser och ekonomiska incitament kan skapa incitament för
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Region Gotland, 2018. Handlingsplan – Klimat, energi och miljö i det regionala tillväxtarbetet.
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energieffektivisering och klimatsmarta investeringar76. (För energiproduktion, se vidare under
insatsområden för Hållbara energisystem)
Varför är detta ett prioriterat område?
Gotländska jord-, skog- och vattenbruksföretag kan vara ett föredöme för resten av Sverige genom att
ställa om tidigt, vilket ger ett mervärde genom att öka företagens konkurrenskraft i ett samhälle där
efterfrågan på klimatsmarta produkter ökar. Effektivisering bidrar till ökad lönsamhet för den enskilda
företagaren. Andra mervärden från denna omställning inkluderar friskare luft och minskat buller för de
som arbetar inom de areella näringarna.

Insatsområdet handlar om att öka lokal innovation och produktutveckling genom mer lokal förädling
av råvaror från jord-, skogs- och vattenbruk vilka kan ersätta produkter med en högre klimatpåverkan.
Detta kan tillexempel gynnas genom plattformar för samverkan och innovation. Insatsområdet kan
även innebära marknadsföring för att göra dessa produkter attraktiva på den större marknaden.
Varför är detta ett prioriterat område?
Råvaror som idag transporteras från Gotland, för att sedan eventuellt transporteras tillbaka i ett
förädlat tillstånd, kan genom lokal förädling bidra till både arbetstillfällen och att marknadsföra
gotländska klimatsmarta produkter. Klimatcertifierade produkter kan stärka de lokala areella
näringarna som kommit långt i miljöarbetet och möjliggöra en tydlighet och transparens.

Insatsområdet handlar om minskade utsläpp från markanvändning och ökad kolinlagring i mark och
skog. Detta kan exempelvis uppnås genom optimerad gödsling, anpassad plöjning, välplanerad
växtföljd, viss odling såsom vallodling av organogena jordar. Inom insatsområde behövs
kunskapsuppbyggnad, informationsinsatser, rådgivning och ekonomiska incitament, exempelvis kan
återskapandet av våtmarker studeras utifrån både kolinlagringsförmåga och ekonomiska villkor.
Varför är detta ett prioriterat område?
Att genomföra satsningar inom markanvändning har potential att både minska dessa utsläpp och lagra
koldioxid från atmosfären. Det kan finnas synergieffekter med andra mål då åtgärder även bidrar med
vattenhållande förmåga i jord och landskap, minskat näringsläckage och högre biologisk mångfald. En
ökad rottillväxt kan bidra till både ökad avkastning och att kolinlagringen ökar.
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Målbild
Det är lätt och finns goda incitament för hållbara livsstilar, både för gotlänningar och besökare.
Kunskapen om vår konsumtions klimatavtryck är välkänd och aktiva konsumenter bidrar till
utveckling och innovation av klimatsmarta val. På samma sätt bidrar och samverkar aktörer från alla
sektorer för att underlätta för konsumenten. Gotland marknadsför sig som en klimatsmart producent
och hållbar besöksdestination.
Nuläge
Regionala data för konsumtionsbaserade utsläpp77 på Gotland saknas, vi kan dock anta att
gotlänningars konsumtionsmönster inte skiljer sig särskilt mycket från resten av Sverige.
Växthusgasutsläppen från vår konsumtion i Sverige är 10,5 ton per person och år, vilket är ungefär
dubbelt så mycket som de territoriella utsläppen 78. De största utsläppen från vår konsumtion kommer
från investeringar, transporter, livsmedel och offentlig konsumtion79. Sett till resurser innebär den
globala konsumtionen att vi lever som om vi hade 1,7 jordklot. I Sverige lever vi som om vi hade 4
jordklot80.

Figur 10: Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser år 2016 andelar per
konsumtionsområde. Källa: Naturvårdsverket
Behov och potential
Enligt FN krävs en minskning till 2 ton koldioxidekvivalenter per person och år för att minska risken
för allvarlig klimatpåverkan 205081. Förutsatt att de nationella siffrorna är applicerbara på Gotland
behöver vi alltså minska våra växthusgasutsläpp från konsumtion med 80 % på drygt 30 år. Att minska
77

De konsumtionsbaserade utsläppen redovisar den klimatpåverkan som svensk konsumtion av varor och tjänster har orsakat, oavsett i
vilket land utsläppen har skett.
78 SCB, 2017. SCB:s miljöräkenskaper 2017
79 Sveriges Miljömål, 2019. http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/konsumtionsbaserade-vaxthusgasutslapp-peromrade/ 2019-02-10
80 WWF, 2016. Living Planet Report 2016
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avtrycken från vår konsumtion är en av vår tids största hållbarhetsutmaningar och en förutsättning för
att vi ska nå våra nationella miljömål.
Det finns goda möjligheter till synergier mellan miljöarbete och hälsa, och stora vinster finns med att
arbeta med dessa två områden integrerat82. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter över 600
miljarder kronor varje år. De krav som ställs på hållbarhet har en stor inverkan på hur stort avtryck den
offentliga konsumtionen har. Att gå från att specificera produkter till att specificera de funktioner som
ska upphandlas, kan ge utrymme både för teknisk utveckling som för nya marknader inom
servicesektorn.
Kundefterfrågan och viljan att betala för en klimatsmart produkt ökar. Trots det upplever aktörer på ön
att marknaden ännu inte är mogen för de klimatsmart produkter som branschen på Gotland kan
leverera83. Det finns stor potential i ett ändrat beteende. Att minska utsläppen från vår konsumtion av
mat, transporter, boende och textil gör stor klimatnytta84. Att äta mer vegetabilier och välja
svenskproducerat kött och mejeriprodukter bidrar till en lägre klimatpåverkan, likaså att minska
matsvinnet. Idag slängs ungefär var tredje matkasse. Att stärka kunskapen om hållbara val visar att en
familj, under rätt förutsättningar och med hjälp av coaching från experter, kan minska utsläppen från
sin konsumtion med cirka 60 %85. Nudging, att knuffa i rätt riktning, är också ett verktyg som kan
användas för att främja beteenden som är till nytta för enskilda individer eller för samhället som
helhet. Verktygen är avsedda att påverka rutinbeteenden eller att underlätta för individer att göra val i
situationer med komplex information86.
Den växande trenden med second hand-marknad och återbruk innebär goda möjligheter att minska
vårt avtryck istället för att köpa nytt. Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi har potential
att såväl skapa affärsmodeller för att återcirkulera som att stärka ekonomin i privathushåll. Att spara
på material och energi är viktiga aspekter av kvalitet och hållbarhet. Inom produktion behöver varor
utformas för att hålla längre men också för att underlätta återvinning, demontering och återbruk, vilket
i sin tur ger nya affärsmöjligheter. En utveckling av en cirkulär ekonomi innebär även en utveckling av
tillgången till tjänster, service eller funktioner, exempelvis bilar och verktyg som tillhandahålls via
pooler, uthyrning och prylbibliotek. Det minimerar uppkomsten av avfall och bidrar till att de
restprodukter som uppstår är enkla att sortera och lämna för återanvändning eller återvinning.
Gotland som en föregångare inom energi- och klimatarbetet kan möjliggöra för klimatsmarta val inom
olika sektorer. Exempelvis kan Gotland, genom att möjliggöra för klimatsmarta semestrar,
marknadsföras som en hållbar destination för att attrahera både svenska och utländska gäster. Inom
besöksnäringen är den generella uppfattningen att besökande har ökade förväntningar på att mötas av
en destination som genomsyras av ett hållbarhetstänk och tydligt visar det87. En ökad kunskapsturism
inom klimatområdet samt besökare som söker en unik upplevelse i ”det hållbara Sverige” utanför den
traditionella badsäsongen bidrar till att sprida våra goda exempel till andra regioner och länder, och
bidrar till att Visby världsarv nyttjas hållbart.
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Utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion beror även på hur fort produktionen på Gotland, i
Sverige och i andra länder ställs om från fossila bränslen och till lägre klimatavtryck. Arbetet för en
mer hållbar konsumtion är en rättighetsfråga. Avtrycken av vår konsumtion har en stor miljöpåverkan
i produktionsländerna och möter inte allas lika rätt till en god livsmiljö88. Ett behov är därför även att
stötta andra länder i deras arbete med energi- och klimatfrågor. Att övergå från
investeringar/kapitalplaceringar i fossila bränslen till placeringar som ger positiv klimatnytta är ett
viktigt ställningstagande89. För detta behövs bland annat en kunskapshöjning om hållbara finanser och
underlättande för kunder att välja rätt.

Insatsområdet handlar om att underlätta för och inspirera gotlänningar och besökare till ön att
konsumera på ett mer hållbart sätt. Olika aktörer, såsom livsmedelsbutiker, restauranger, butiker och
banker kan bidra till att konsumenter gör hållbara val vid inköp. Nudging kan tillexempel vara ett
verktyg för hållbarare livsmedelsval, genom att närproducerad och vegetarisk mat kan skyltas
tydligare i butiker och hamna först på buffébordet. Kunskapshöjande insatser, från exempelvis länets
banker kan underlätta för privata och offentliga aktörer att ta hänsyn till fondens klimatavtryck i
investeringar och placeringar. Delningstjänster kan locka kunder med sin användarvänlighet,
exempelvis genom att erbjuda en verktygspool eller bilpool i bostadsområden. Avfallsförebyggande
arbete kan utvecklas genom ökad kunskap och att återbruksverksamheter växer och blir mer
tillgängliga. Mötesplatser kan stärkas/skapas för inspiration, motivation och nätverksbyggande inom
reparation, återbruk och skapande.
Varför är detta ett prioriterat område?
Det finns goda möjligheter till synergier mellan miljöarbete och hälsa90. Närproducerat och
vegetariskt innebär ofta även hälsofördelar, mindre antibiotikaanvändning och bättre djuromsorg.
Delningstjänster och pooler har också möjligheten att stärka ekonomin i privathushåll, ge sociala
värden, frigöra tid och pengar, och öka sammanhållningen i närområdet och i samhället.
Finansmarknaden omsätter enorma summor, och var offentliga och privata investeringar och
placeringar görs har även potential att bidra till flera mål inom hållbar utveckling.

Insatsområdet handlar om att underlätta för besökaren att minska sitt koldioxidavtryck, samt för
gotlänningen att semestra mer klimatsmart. Detta kan göras genom samverkan och att lära av goda
exempel, omvärldsbevakning och gemensamma kraftsamlingar inom branschen och övriga näringar på
ön. Stora arrangemang i länet, exempelvis Almedalsveckan, kan fungera som plattform för att samla
arbetet med fossilfrihet. Genom livscykelanalyser som underlag inför inköp, produktval som ingår i en
cirkulär ekonomi och enklare för besökare att hantera restprodukter i offentliga miljöer kan förtroendet
för energi- och klimatomställningen stärkas. Genom att locka gotlänningarna att semestra på
hemmaplan, samt att få besökare att stanna längre, genom klimatsmarta upplevelser och
kunskapsturism kan utsläppen från resandet minska.
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Naturvårdsverket, 2019. Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Redovisning av regeringsuppdrag
Fossilfritt Sverige, 2017. Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige — En rapport från initiativet Fossilfritt Sverige. Nettonoll, 2019.
http://nettonoll.se/konsumtion/finanser 2019-01-21
90 http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Stöd%20i%20åtgärdsarbetet/Hälsoprojektet/Stall-om-for-framgang-del1webb.pdf
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Varför är detta ett prioriterat område?
Gotland lockar många besökare, och är samtidigt beroende av att dess värden, världsarvet och naturoch kulturlandskapet, bibehålls och förvaltas. Efterfrågan på hållbara alternativ och destinationer
kommer sannolikt att öka. Att få till stånd en långsiktigt hållbar besöksnäring som känns genuin och
att kunna marknadsföra en hållbar destination är av stor vikt för länets utveckling. Inte minst för att
visa upp, och leva upp, till bilden av vad det innebär att vara föregångare inom ett hållbart
energisystem och locka till kunskapsturism inom energiområdet.

Genom medvetna inköp, investeringar, placeringar och satsningar skapas efterfrågan på framtidens
lösningar. Offentlig sektor har en extra viktig roll att spela på resan mot ett fossilfritt samhälle.
Insatsen handlar om att bättre ta tillvara den potential som finns genom behovsanalyser och
kravställning inom offentlig upphandling. Detta kan göras genom kunskapshöjning och dialog med
leverantörer om hur långtgående krav kan ställas och om möjligheterna med innovationsupphandling.
Konkreta insatser i den offentliga verksamheten kan exempelvis vara att alla fordon ska drivas av
förnybar energi, att efterfråga klimatsmarta livsmedel och att bygga och underhålla fastigheter på ett
hållbart sätt. Andra exempel kan vara att aktörer ser över placeringspolicys och riktlinjer för att inte
gynna exempelvis fossilindustrin.
Varför är detta ett prioriterat område?
Genom medvetna inköp, investeringar, placeringar och satsningar skapas efterfrågan på framtidens
lösningar. Offentlig sektor har en extra viktig roll att spela för att stimulera utvecklingen av varor och
tjänster. Finansmarknaden omsätter enorma summor, och var offentliga och privata investeringar och
placeringar görs har även potential att bidra till flera mål inom hållbar utveckling.
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Det är och har varit ett intresse för arbetet med Tillsamman mot 2030 - En energi- och klimatstrategi
för Gotland. Arbetets upplägg har tryckt på om behovet av dialog med alla fokusområden. Nedan
listas merparten av de aktörer, organisationer eller nätverk som deltagit i arbetet i större eller mindre
omfattning. Dessa är även viktiga aktörer för att genomföra Gotlands energi- och klimatstrategi,
tillsammans med övriga Gotland. Viktiga inspel har även kommit från deltagare på årliga samverkans
forumen Gotlands Energidialog, Energiexpo, Skaparfestivalen och Grön jul Gråbo, samt från
evenemangen under 2018: Hållbara transporter med Länsstyrelsen, Region Gotland och Fossilfri
framfart, Nationellt Världsarvsmöte i Visby med Region Gotland m.fl, Ett hållbart seminarium med
Länsförsäkringar, Informationsdagar om energi och miljö med Gotfire, Hälsa och miljö för hållbar
utveckling med Länsstyrelsen och Region Gotland, Fossilfritt kött – Biobränsle i tanken med LRF och
Gotlands slagteri, dialogseminarium för att belysa aspekter inom olika former av transporter på samt
till och från Gotland med Hållbara Gotland, samt seminariet med Energimyndigheten och företrädare
för småföretag och projekt med Produkt Gotland.
Almi
Austerland energi
Biogas Gotland
BRA flyg
Byggmästareföreningen
Cementa
Destination Gotland
Energikontoret Mälardalen
Energimyndigheten
Fenix ungkulturhus
Fole skola
Foodmark
Försvarsmakten
GEAB
Gotlands förenade besöksnäring
Gotlandshem
Gotlands vindelsproducenter
Gotländska kundmöten
Grönt centrum
Hållbara Gotland
Hållbara transporter, referensgrupp*
Högnivågruppen
Industrinätverket inom Tillväxt Gotland
Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Leader Gute
Länsstyrelsen, enheten för Miljö- och vatten,
Samhällsbyggnad och kulturmiljö, Landsbygd,
Naturvård, Social hållbarhet och Kris och
beredskap
Mellanskog
Nätverket för miljöledning i statliga
myndigheter på Gotland**
Produkt Gotland
Region Gotland, bl.a Teknikförvaltningen,
Samhällsbyggnads förvaltningen och Ledning
och Utveckling
Samverkansgrupp för gotländskt vindbruk***
SAS
Science Park Gotland
Skogliga sektorsrådet
Studieförbundet vuxenskolan
RegSam, Gruppen för regional samverkan
Skogsstyrelsen
Svenska Kraftnät
Trafikverket
Transportnätverket inom Tillväxt Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland
Samverkan för Gotlands miljömål****

*Referensgrupp till Länsstyrelsen transportprojekt bestående av offentliga och privata aktörer.
**Länsstyrelsen sammankallar till samverkan och kunskapsutbyte mellan myndigheter om miljöledning.
*** Syftar till att främja framgångsrik etablering av vindkraft på Gotland utifrån befintliga mål och planer, genom ömsesidigt
informationsutbyte. Länsstyrelsen sammankallande.
****Ett samverkans forum och referensgrupp till Länsstyrelsens miljömålsarbete.
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Fossilfrihet antas vara en förutsättning i strävan mot ett hållbarare energisystem. Den förnybara
energianvändningen i länet uppgick till 37 procent år 201591, vilket är lägre än den nationella andelen
på 54 %92. Trotts detta finns goda förutsättningar för att Gotland ska gå före i omställningen till ett
fossilfritt energisystem. Detta baseras på viljan och de möjligheter som olika aktörer, både lokala och
nationella, ser på Gotland. Exempelvis industrisektorn, som är den största energianvändaren på ön, ser
flera möjligheter inom en omställning från fossilenergi till förnybara källor93.
485 GWh förnybar energi produceras per år på Gotland, vilket motsvarar cirka 50% av
elanvändningen. Det finns goda förutsättningar för regional produktion från förnybara energikällor
tack vare goda sol- och vindförhållanden, och den stora areella näringen. De utmaningar som behöver
lösas med dagens elnät, med exempelvis hinder för nyproduktion av el, den variabla sol- och
vindkraftsproduktionen och den ökade efterfrågan vid en elektrifiering av industri, kan bidra med
innovation och utveckling för Sverige94.
För att nå målet inom energieffektivisering uppskattas nationellt att målet uppnås till största del i och
med den BNP-ökning som prognosticeras samt befintliga nivåer på energianvändningen95. En
regionalisering av energimålet rekommenderas därför rikta in sig på bibehållen eller minskad
energianvändning, trots befolkningsökning och ökad ekonomisk tillväxt96. Energiintensiteten på
Gotland har ökat med 9,5 procent sedan 200597. För att generera varor och tjänster på Gotland gick
det år 2015 åt 275 Wh för varje krona som dessa varor och tjänster är värda98.

Energiomställning är en viktig del i att minska utsläppen av växthusgaser, men ytterligare åtgärder
behövs för att nå klimatmålen99. Detta är en större utmaning för Gotland då utsläppen är ungefär
oförändrade sedan 1990100. Figur 1 illustrerar behovet av utsläppsminskningar på Gotland för att bidra
till de nationella klimatmålen respektive de globala klimatmålen baserat på två olika studier. Om de
nationella klimatmålen regionaliseras, utifrån antaganden om utsläppsminskningar per sektor på
nationell nivå, skulle det innebära en minskning för Gotland med -34 % 2030 respektive -70 % till
2045 jämfört med utsläppsnivåerna 1990101. Detta är den lägsta minskningstakten i Sverige med 5,5 %
per år vilket huvudsakligen beror att jordbruk och industri är stora näringar på Gotland och att delar av
utsläppen från dessa näringar antas återstå även år 2045. Koldioxidbudgeten som istället har utgått
ifrån Parisavtalets klimatmål har beräknat fördelningen av det utsläppsutrymme som Gotland totalt har
kvar att släppa ut till 10 miljoner ton de närmaste 20 åren. Resultat visar på behovet av en minskning
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Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015, med antagande att den importerade elen var 66 % förnybar.
Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efteromrade/Energi/Fornybar-energi/Styrmedel-/ 2019-02-10
93 Dialog med industrinätverket inom Tillväxt Gotland, 2017. Cementa, 2018. CemZero. A feasibility study evaluating ways to reach
sustainable cement production via the use of electricity. Etc.
94 Energimyndigheten, 2018. Smart och förnyelsebart energisystem på Gotland. Förstudie.
95 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
96 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
97 Länsstyrelsen Gotlands, 2018. Energiläget 2017 – en avstämning av Gotlands klimat- och energimålen Resultatet av
effektiviseringsåtgärder kanske inte alltid ses i den samlade statistiken på årsbasis då industribranschen är styrd av konjunktur – däremot
kan resultatet av dessa åtgärder synas i andra indikatorer.
98 Länsstyrelsen Gotlands, 2018. Energiläget 2017 – en avstämning av Gotlands klimat- och energimålen
99 Exempelvis processutsläpp, metan, lustgas och lösningsmedel.
100 Länsstyrelsen Gotland och Skogsstyrelsen, 2018. Miljökvalitetsmålen Gotland 2018. Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och
generationsmålet.
101 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
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med 16 % per år mellan 2020-2040102. Skillnaden i utsläppstakt mellan de nationella klimatmålen och
de globala ligger framförallt i ansvarsfördelningen, det vill säga hur man beräknar att
utsläppsutrymmet ska fördelas mellan världens länder, och hur stor den framtida potentialen till
negativa utsläppstekniker antas vara, dvs tekniker som kan ta upp koldioxid som släppts ut till
atmosfären103. Studierna visar att för att nå klimatmålet kommer kraftiga åtgärder att behövas sättas in
redan inom en snar framtid. Sektorer som inte klarar takten i närtid måste kompenseras av ännu
snabbare utsläppsminskningar i andra sektorer.
Utsläppsminskningar av växthusgaser är en stor utmaning för Gotland utifrån de regionala
förutsättningarna. Då framför allt industrin, som är en stor utsläppskälla, ser möjligheter inom
klimatneutral produktion kan det, tillsammans med omställning till förnybara källor och cirkulär
ekonomi, ändock finnas goda förutsättningar för att vara en föregångare även inom klimatarbetet. I
vissa delar kommer klimatarbetet i omvärlden att driva på utvecklingen på Gotland och det är därför
viktigt med insatser för att inte hamna efter. I andra områden har utvecklingen på Gotland en potential
att uppnå, eller bibehålla, världsledande positioner.

Figur 1: Växthusgasutsläpp på Gotland 1990-2015 inom olika sektorer och framtida klimatmål; de
nationella målen (röda prickar), de nationella målen regionaliserade för Gotland inom olika sektorer
(skuggade fälten) utgår ungefär från en linjär minskning från 2015, samt takten för utsläppsminskning
för att hålla sig inom Gotlands koldioxidbudget (svart streckad linje) utgår från konstanta utsläpp
2015-2020 för att sedan minska de fossila utsläppen med -16,4% per år, medan icke fossila utsläpp av
växthusgaser (metan, lustgas) minskar enligt den regionaliserade modellen.
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Uppsala Universitet och Ramböll, 2018. Koldioxidbudget 2020-2040 Region Gotland. Del 1. Den globala koldioxidbudgeten är den
begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den
globala koldioxidbudgeten kan brytas ner, fördelas, i tid och rum, och uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar.
103 Den akademiska enigheten kring sambandet mellan utsläpp av växthusgaser och den temperaturökning det leder till är mycket stor, det
är alltså inte det som ger olika resultat i rapporterna. I koldioxidbudgeten för Gotland har antagits att CCS (Carbon Capture and Storage)
kommer användas för att klara Parisavtalet.
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Länsstyrelsens roll är att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet
avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan för både kvinnor och män. Länsstyrelsen
leder och samordnar arbetet med Gotlands energi- och klimatstrategi i dialog med andra aktörer, samt
samordna åtgärder för fossilfria transporter inom ramen för energi- och klimatstrategin. Länsstyrelsen
ska även underlätta för företag och stötta aktörer med rådgivning och kunskapshöjande insatser.
I Region Gotlands roll finns flera aspekter på energi och klimatarbete. Egna byggnader och
transporter, drift av kommunalteknisk service och offentligt betalda resor och transporter gör regionen
till en relativt stor energikund och ger ansvar för att den egna verksamheten är energieffektiv och
försörjs med förnybar energi. Energifrågornas roll i regionalt utvecklingsarbete, bestämmelser och
planering av markanvändning, energi-, trafik och gatuplanering, hantering av avlopps - och
avfallsfraktioner som energiråvara, bygglov och tillstånd, energirådgivning, utbildning, skola,
konsument- och medborgarinformation påverkar invånare på Gotland.
Energimyndighetens roll är att koordinera arbetet med genomförandet av regeringsuppdraget om
Gotland som pilot för ett hållbart energisystem i nära samverkan med Region Gotland, Länsstyrelsen i
Gotland, Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Uppsala universitet Campus Gotland och
Försvarsmakten. I detta ligger också att föra dialog med näringsliv och boende på Gotland för en
framgångsrik omställning.
Uppsala Universitet Campus Gotlands roll är att utveckla och tillgängliggöra kunskap och kompetens
för att stärka upp energiomställningsarbetet på Gotland och i övriga samhället, bland annat genom att
analysera olika prioriteringar och vägval inom denna process. Genom att följa utvecklingen på
Gotland kan universitetet även bidra med dokumentation, uppföljning och utvärdering av
energiomställningsprocessen. Viktiga inspel kan exempelvis komma från det mångdisciplinära
forskningsprojekt kring energiomställningen på Gotland som leds och koordineras av Enheten för
Vindenergi vid Institutionen för Geovetenskaper.

UTKAST FÖR SYNPUNKTER

Energi- och klimatprojekt på Gotland 2018 baserat på projekt inom Länsstyrelsen, Region Gotland,
Uppsala Universitet Campus Gotland samt projekt finansierade av Leader Gute, se figur 1. Figuren ska
ses som ett axplock av pågående arbete på ön. En förteckning av pågående projekt avses att hållas
uppdaterad på Länsstyrelsens hemsida, med fördel kan detta länkas samman med en framtida
gemensam samverkansplattform, exempelvis ett Energicentrum.

Projektnamn
1. Energieffektiviseringsnätverk
2. Incitament för energieffektivisering
3. Hållbara transporter*
4. Fysisk planering för ett robust och
förnyelsebart energisystem*
5. Coacher för energi och klimat
6. Energiomställning Gotland
7. REACT - Renewable Energy for
self-sustAinable island CommuniTies
8. Rätten, hållbar energianvändning
och bevarande
9. Spara och bevara
10. Byggnadsantikvarisk solkartering
11. Workshopkoncept för förankring
av vindkraftsutbyggnad
12. Fossilfri framfart
13. Off-Grid: Renewable Energy DIY
for rural development
14. Energiomställning- grönt
näringsliv på Gotland
15. Fossilfritt kött
16. Austerland Energi förstudie 2018
17. Closed Loop of energy and food
production
18. Pilotprojekt Biogasuppvärmning
19. Gotlands Ekobilpool
20. E-kol-ogiskt!

Projektägare
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Region Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Produkt Gotland
Leader Gute
Lantbrukarnas
ekonomi AB
Lantbrukarnas
riksförbund
Nygarns Utveckling
AB
Relearn Suderbyn
Relearn Suderbyn
Relearn Suderbyn
Waila Aktiebolag

*Har startats upp som ett resultat av arbetet med Gotlands
energi och klimatstrategi som en del av genomförandet

Figur 1: Energi- och klimatprojekt på Gotland 2018 baserat på projekt inom Länsstyrelsen, region
Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland samt projekt finansierade av Leader Gute. Listan ska
ses som ett axplock av pågående arbete på ön.
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-10

MBN § 78

MBN § 78

Remiss - Tillsammans mot 2030 - En energioch klimatstrategi för Gotland

MBN 2019/538

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Upplysning

Sveriges regering gav 2018 ett långsiktigt uppdrag till Energimyndigheten att
möjliggöra för Gotland att bli en pilot för omställningen till ett hållbart energisystem.
Länsstyrelsen arbetar därför med en energi- och klimatstrategi som de gjort i
samarbete med Region Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland. Strategin
är nu på remiss till bland annat Region Gotland och internremiss till Miljö- och
byggnadsnämnden. Miljö- och byggnämndens yttrande skickas sen till regionstyrelsen
och ett gemensamt svar lämnas sedan till Länsstyrelsen efter regionstyrelsens
sammanträde 28 maj.
Under ärendebeskrivning finns en fördjupning av innehållet i fokusområdena som
listas i sammanfattningen. Sist i skrivelsen finns Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.
Sammanfattning

Utgångspunkten för energi- och klimatstrategin för Gotland är att bidra till
utsläppsminskningar av växthusgaser för att minska hotet från klimatförändringar
och stärka Gotland som föregångare inom hållbar energiomställning. Strategin
identifierar att kraftiga åtgärder behöver sättas in redan inom en snar framtid,
samtidigt behöver vi vara uthålliga och långsiktiga. Energi- och klimatstrategin är
också en del i arbetet med att uppnå flera av de globala målen för hållbar utveckling
och Agenda 2030.
Strategin identifierar sex olika fokusområden för arbetet:
- Hållbart energisystem
- Klimatsmart industri
- Resurseffektiv bebyggelse
- Effektiva och fossilfria transporter
- Areella näringar
- Hållbar konsumtion
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-10
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Figur a: Energi- och klimatstrategin har identifierat sex olika fokusområden som särskilt
värdefulla att arbeta med, se avsnitt 3.1 i Energi- och Klimatstrategin.
Inom varje fokusområde är särskilda insatsområden identifierade utifrån de frågor
som är mest relevanta för Gotland. Samtidigt som strategin identifierar just de här
fokusområdena, betonar den även att det finns kopplingar och beroenden mellan
branscherna, det vill säga de olika fokusområdena har därför indirekta relationer till
varandra som är viktigt att beakta. Därför är helheten lika viktig som åtgärder inom
respektive fokusområde för att arbetet ska lyckas och att Gotland ska kunna
marknadsföra sig som ett föredöme.

Hur ska strategin genomföras?
Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att uppnå energi- och klimatmålen,
privatpersoner, företag, organisationer och föreningar, universitetet, Region Gotland
och statliga myndigheter. För genomförande har därför fyra verktyg identifierats:
Åtaganden, styrdokument, projekt och samverkan.
Åtaganden handlar om att verka för att olika aktörer ska åta sig att jobba för
klimatmålen. Dessa åtaganden kan lyftas fram för att inspirera andra, visa på helheten
med omställningen och hitta nya vägar för att samverka och för att komma längre
tillsammans.
Styrdokument handlar om integrera målen i befintliga och framtida styrdokument
som företag, föreningar, organisationer och myndigheter arbetar med utgångspunkt i.
Det handlar om strategier, planer, program, arbetsprocesser och liknande. Det är
särskilt viktigt att offentlig sektor ligger i framkant och tar ansvar för att ta fram,
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förankra, genomföra, kommunicera, följa upp och utvärdera de egna styrdokumenten
nom sina verksamhetsområden och ramar.
Projekt handlar om att verka för omställning genom projekt, innovation, teknik och
kreativa lösningar på olika nivåer i samhället.
Samverkan handlar om att på hitta en form för att på olika sätt sprida kunskap och
skapa en plattform för samverkan genom inspiration, kunskapsspridning och stöd till
olika aktörer. Det skulle också genom olika kommunikationsinsatser bidra till
förankring likväl som en gemensam målbild. Samverkan bedöms som mycket viktigt
för att nå målen.
Strategin framhäver också vikten av kraftsamling och att åtgärder behöver göras
inom snar framtid, men också vikten av att den samhällsomställningen ska upplevas
som positiv genom att ”möjliggöra för hållbara livsstilar för att gå från en linjär till en cirkulär
ekonomi, bidra till bidra till en positiv utveckling inom de svenska miljömålen och skapa ett robust
energisystem som bidrar till ökad resiliens** och driftsäkerhet”.
Angående genomförande lyfter strategin också genomförande förutsätter att Region
Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala Universitet Campus Gotland tar sitt ansvar och
samverkar. Samverkan bör ha utgångspunkt i de uppdrag och styrdokument som
finns inom organisationerna samt ske genom ett ”gemensamt paraply som inkluderar
kommunikationsplan, kompetens- och processutveckling, uppföljning och utvärdering”.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att flera av fokusmålen berör Miljöoch byggnämndens ansvarsområden. För den fysiska planeringen gäller det särskilt
fokusområdet resurseffektiv bebyggelse, men till delar påverkar också nämndens
ansvarsområde de övriga fokusområdena. Strategin är ambitiös och försöker genom
de olika fokusområdena ringa in vad omställningen behöver inriktas på.
Förvaltningen anser att målen i stort kan anses vara förenliga med de mål som
Region Gotland själv har tagit fram bland annat i Vision Gotland 2025,
Miljöprogram för Region Gotland och delar av översiktsplanen Hela Gotland 2025.
Samtidigt som strategin är ambitiös finns det en osäkerhet i efterföljande moment
som handlar om genomförande. Precis som strategin anger krävs en kraftansamling
för att den ska förverkligas, en ansamling där förvaltningen inser att Region Gotland
har en utmaning i att få till resurser för att kunna göra det åtagande som Region
Gotland behöver göra enligt strategin. Bedömning är att den osäkerheten utgör det
största hotet mot genomförandet av strategin.
Representanter från Region Gotland har genom bland annat
samhällsbyggnadsförvaltningen, deltagit i arbetet med strategin och har inte några
större synpunkter på målen. Det är genomförandet som är utmaningen. Ett viktigt
steg i genomförandet som Region Gotland kan åta sig är att inarbeta målen i olika
styrdokument och särskilt i den kommande översiktsplanen. I övrigt är
förvaltningens bedömning att det finns utmaningar i förutsättningarna för
genomförandet som behöver lösas, vissa på nationell nivå.
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I följande avsnitt utgår tjänsteskrivelsen primärt från de tre insatsområden inom
fokusområdet ”resurseffektiv bebyggelse”. Vissa kopplingar till andra fokusområden
lyfts också fram.
Resurseffektiv bebyggelse
Förvaltningen instämmer med Länsstyrelsen med att den finns en potential främst
vid nybyggnation att kunna verka för målen i energi- och klimatstrategin.
När det kommer till insatsområdet klimatplanering ser förvaltningen en möjlighet
att i det kommande arbetet med revidering av översiktsplanen, Hela Gotland 2025,
integrera delar av insatsområdet som riktlinjer. Till exempel genom att utveckla den
befintliga riktlinjen att ”vid lokalisering av nya bostäder och övrig bebyggelse ska en
mer samlad bebyggelsestruktur eftersträvas.” Det kan handla om att lokalisera ny
bebyggelse primärt längs de vägar där infrastruktur redan finns för kollektivtrafik och
i närområdet till sockencentrum. I det pågående arbetet med
Trafikförsörjningsprogrammet finns ett begrepp ”hela resan perspektivet”, vilket också
skulle kunna integreras som en riktlinje, att det till exempel vid nybyggnation, som
kräver en prövning genom Plan- och bygglagen, alltid ska finnas en långsiktig lösning
för hur du kan röra dig från den nya bebyggelsen till närmaste serviceort utan bil.
Det kan också handla om att verka för att på landsbygden hitta nya funktioner för de
offentliga byggnader som står tomma, som redan gjorts i till exempel Östergarns
skola som nu erbjuder flera olika funktioner och tillhandahåller arbetsplatser på
landsbygden. På så vis skulle det kunna medföra att det finns möjlighet att arbeta i
närheten av sitt hem på landsbygden, med flera positiva följdeffekter, arbetspendling
skulle minska vilket också ger den enskilde mer fritid eftersom restiden i vardagen
minskar, med minskad stress. Möjligheten att få in mer vardagsmotion genom cykel
och gång skulle också öka med flera goda hälsoeffekter. Sockencentrum skulle kunna
stärkas som mötesplats och ge underlag till service
Den flexibilitet som det kräver och som eftersträvas i strategin som anger att
nybyggnad bör planeras för att ge förutsättningar för en ändrad användning skulle
också kunna ha en sådan effekt, som möjliggör att anpassa en byggnad efter tidens
behov, men har vissa utmaningar. Till exempel kan det vara svårt att rent praktiskt
skapa de förutsättningar för flera funktioner, då verksamheter och bostäder har olika
behov rent praktiskt och tekniskt. Vidare kan det också vara svårt eftersom
verksamheter kan tillskapa störningar för bostäder och därav inte vara förenliga med
användningen runt omkring. I en planprocess kan det därför vara svårt att utifrån
den lagstiftning som finns i dag öppna för en sån flexibilitet genom bestämmelser.
Det här insatsområdet har också kopplingar till fokusområdena fossilfria och
effektiva transporter samt hållbar konsumtion (insatsområde ”lätt att göra rätt” och
”hållbar besöksnäring”). Främst genom att det skulle skapa bättre underlag för
befintliga stomlinjer inom kollektivtrafiken vilket i sin tur kan motivera fler bussar
per dygn och på så vis öka attraktiviteten av kollektiva färdmedel vilket gör det lättare
att göra ett ”rätt” val av färdmedel.
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Insatsområdet flexibel och klimatsmart byggnation anser förvaltningen är
intressant men svår att genomföra med nuvarande förutsättningar. I dagsläget finns
det inte något stöd i plan- och bygglagen att vid byggnation ställa krav på till exempel
livscykelanalyser, livscykelkostnader eller en byggnads sammanlagda klimatpåverkan.
Undantag skulle vara att genom markanvisnings- och exploateringsavtal vid
exploatering av Region Gotlands egen mark; eller genom upphandling av projekt åt
Region Gotlands räkning. Därför finns risken att insatsområdet endast kommer att
gå att genomföra i undantagsfall och inte bli den norm som den skulle behöva vara
för att få en verklig genomslagskraft. Förvaltningens bedömning är att det därför är
på nationell nivå som det behöver tas fram både vägledning och lagstöd för vad
hållbart byggande faktiskt är, utifrån bland annat livscykelperspektiv. Detta för att
främja ett hållbart byggande som inte riskerar att bli kommunala särkrav, utan istället
blir en övergripande norm som främjar en hållbar samhällsbyggnad på lika villkor i
hela Sverige.
Det Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle kunna åta sig att göra i nuläget är att i
rådgivande roll mot allmänhet och exploatörer verka för insatsområdet och internt
skapa en kunskap om vilka förutsättningar som behövs genom olika styrdokument
för att främja ett hållbart byggande.
Insatsområdet har kopplingar till andra fokusområden, bland annat klimatsmart
industri genom insatsområdet ”cirkulära produkter” genom de material som används
i byggnadsdelarna och som produceras industriellt.
Om insatsområdet effektiv drift och underhåll vill förvaltningen lyfta vikten av att
det krävs mer kunskap inom det här området hur det befintliga byggnadsbeståndet
ska hanteras. Det är viktigt att arkitektoniska och kulturhistoriska värden inte byggs
bort, därför behövs bättre underlag till stöd för de val som görs vid
energieffektivisering av befintliga byggnader, för att värna om arkitektonisk
autenticitet och kvalitet i de olika årsringarna som tillsammans bidrar till visuella
berättelsen om samhällets utveckling genom historien. Som stöd skulle styrdokument
som till exempel bilagan till den fördjupade översiktsplanen för Visby, Hela Visby
Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000, kunna användas.

Övriga fokusområden
Problemet med risk för särkrav gäller även andra fokusområden. Till exempel inom
fokusområdet klimatsmart industri och hållbart energisystem krävs nationella insatser.
Bland annat genom lagstöd för att få genomslagskraft och lika marknadsvillkor, men
också statligt ekonomiskt bistånd till verksamheter för att de ska kunna ställa om.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Annie Lovén, planarkitekt. Miljö- och byggnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
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Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2019-03-18
Tillsammans mot 2030 – en energi- och klimatstrategi för Gotland, 2019-02-18
(remissversion)
Skickas till
Regionstyrelsen
Sökande
Länsstyrelsen Gotlands län
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Remiss - Tillsammans mot 2030 - En energioch klimatstrategi för Gotland

RS 2019/258

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Denna remiss gäller ett förslag till regional energi- och klimatstrategi, från
länsstyrelsen i Gotlands län enligt uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev och enligt
länsstyrelsernas samordningsuppdrag inom energiomställning och minskad klimatpåverkan, enligt de nationella långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen. Förslaget
är baserat på bred dialog med många berörda aktörer. Region Gotland och Uppsala
Universitet Campus Gotland har bidragit i styr – och arbetsgrupp. Strategin ska ligga
till grund för ökad samverkan och samspel. Arbetet med strategin är främst avsett att
ske genom möten, dialogforum, andra kommunikativa insatser och kunskapshöjande
projekt. Strategin ska även fungera som ett åtgärdsprogram för miljömålet Begränsad
klimatpåverkan.
I strategin nämns, i sammanfattningen och inledningsvis i kapitel tre, att kraftiga
åtgärder behövs redan inom en snar framtid och att alla behöver se sin roll och ta
ansvar. Inom beskrivningen av fokusområden lämnas övergripande förslag på
åtgärder för aktörer inom respektive område: De verktyg som anges för arbetet är
åtaganden, styrdokument, projekt och samverkan. I ”åtagande” ingår de åtgärder som
alla behöver ta ansvar för att genomföra, var och en inom sina egna ansvarsområden,
alltifrån privatpersoner till stora verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen är fullt medveten om de begränsade verktyg som en
samordnande aktör har till sitt förfogande och ambitionen hos länsstyrelsen att
strategin ska vara ett dokument som flera aktörer kan ställa sig bakom.
Förvaltningens samlade bedömning blir ändå att strategin skulle vinna på att
länsstyrelsens egen roll och inställning förtydligas i detta dokument. Andra aktörer
kommer att ha egna styrdokument där deras åtgärder, mål och ambitioner inom
energi- och klimatområdet uttrycks. Förvaltningens bedömning är att samverkan
skulle vinna på att detta dokument tydligare anger vilka avväganden och ställningstaganden länsstyrelsen gör, för att inom hela sitt ansvarsområde bidra till att vägleda
och stödja andra aktörer, inklusive Region Gotland, i att utveckla och genomföra
åtgärder för att nå energi- och klimatmålen. Strategin behöver vara ett levande
dokument som med relativt korta tidsintervall utvecklas enligt behov som visas av
uppföljningar och genom samverkan mellan berörda parter, detta bör enligt
förvaltningens mening också ingå i strategin. I omarbetandet efter remissen finns
också möjligheter att tydligare knyta an strategin till åtgärder som anges i färdplanen
”Energipilot Gotland”, vilket Region Gotland gärna bidrar med.
forts
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I regleringsbrevet till länsstyrelserna för 2019 ingår ett flertal uppdrag under rubriken
Energiomställning och minskad klimatpåverkan bland annat att
…främja, samordna och leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta
sakområden avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan.
… ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier,…
… åtgärder för fossilfria transporter.
… regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i dialog
med Energimyndigheten och Trafikverket.
… i dialog med olika aktörer verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och
synergieffekter mellan olika åtgärder.
... verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt avseende insatser för att
uppnå planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.
… Bedöma hur vidtagna insatser har påverkat utsläppen av växthusgaser, energieffektivisering och andelen förnybar energi i länet.” citat ur regleringsbrev 2019
Förvaltningens bedömning är att strategin skulle vinna på att länsstyrelsens egen roll
och inställning förtydligas i detta dokument, med hänvisning till uppdragen ovan.
Andra aktörer kommer att ha egna styrdokument där deras åtgärder, mål och
ambitioner inom energi- och klimatområdet uttrycks, men detta är länsstyrelsens
chans att tydligare anger vilka avväganden och ställningstaganden länsstyrelsen gör,
för att inom hela sitt ansvarsområde bidra till att vägleda och stödja andra aktörer,
inklusive Region Gotland, i att utveckla och genomföra åtgärder för att nå energioch klimatmålen.
Vad gäller syftet kunde det koncentreras till - att få aktörer att samlas kring gemensam kunskap om förutsättningarna och vad som behöver åstadkommas för att nå
energi – och klimatmålen på internationella, nationella och regional nivå.
Vidare skulle texten under fokusområdena vinna på att ytterligare koncentreras på
vägledning och stöd för att utveckla och genomföra åtgärder.
Under kapitel 1.5 sid 7, Uppföljning och utvärdering, presenteras ett förslag på en
samverkansåtgärd, utan att den egentligen anges som en åtgärd: ”Att komma framåt i
energi- och klimatarbetet förutsätter samarbete mellan Länsstyrelsen, Region
forts
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Gotland, Energimyndigheten och Uppsala Universitet Campus Gotland. Samverkan
bör ha sin utgångspunkt i de uppdrag och styrdokument som finns inom
organisationerna. Arbetet bör följas upp gemensamt årligen och ha en delvis
gemensam kommunikationsplan. Samverkan kan bedrivas under ett gemensamt
paraply som inkluderar kommunikationsplan, kompetens- och processutveckling,
uppföljning och utvärdering”, texten hänvisar sedan till ett pågående utvecklingsarbete på Campus Gotland.
Förvaltningen gör bedömningen att samverkan lämpligen utvecklas och i viss mån
formaliseras inom ramen för arbete med färdplanen Energipilot Gotland, något som
måste utvecklas inom en nära framtid. Energicentrum Gotland avses kunna bli den
samverkansplattform som behövs.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Helena Andersson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2019-02-18
Miljö- och byggnämnden 2019-04-10, § 78
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-17
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Anna Adler

Regionstyrelsen

Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2) del av, antagande av
detaljplan
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta detaljplanen för Västerhejde
Annex 1:1 (skifte 2), del av.
Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden fattade 2019-03-13 §54 beslut om att godkänna
planförslaget avseende Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig
bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter
placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata
skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst
2000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av
naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt samt att stigar genom
området säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet
att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas
så att den integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom
solceller eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får
tomterna inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked fattades av Byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Planområdet omfattar ca 1,6 ha och är lokaliserat strax söder om Visby och
Visborgsområdet i norra delen av Västerhejde.
Fastigheten ägs av Prästlönetillgångar i Visby stift. Planområdet är del av
Sandhedsskogen.
Området är inte tidigare detaljplanerat.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/468

Miljökonsekvensbeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2017-06-07 bedömt att genomförandet av
föreslagen detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 §
miljöbalken (MB), förutsatt att miljö- och hälsoskyddsnämndens rekommendationer
avseende avloppslösning följs.
Länsstyrelsen instämmer i yttrande 2017-06-07 att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs.
Planuppdrag
Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-12-09, BN § 229, med beslut om
planuppdrag .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med underskrivet plankostnadsavtal
och i samråd med sökandes konsult upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201712-20.
Syftet med förslaget till detaljplan är i korthet att pröva lämpligheten att tillskapa
kompletterande fastigheter i skogsmiljö längs befintlig och tillkommande vägslinga.
Samråd
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2017-12-20, BN § 239, med beslut om
samråd, i enlighet med 5 kap 11-13 §§ Plan- & Bygglagen (PBL).
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2017-12-20 under perioden
12 januari 2018 till och med 2 februari 2018. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Granskning
Ärendet har behandlats i Byggnadsnämnden §155 2018-06-27, med beslut om
granskning.
Planförslaget, daterat 2018-06-12, har varit utsänt för granskning under tiden fr o m
24 juli 2018 t o m 28 augusti 2018. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i ett
granskningsutlåtande, bilaga 5. Med anledning av inkomna yttranden och
synpunkter har revideringar gjorts, vilka inte bedöms vara av sådan principiell
karaktär eller av sådan art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/468

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att miljö-och byggnämndens beslut kan
bifallas och föreslår därför att planförslaget godkänns av regionstyrelsen och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

SBF Plan Tjänsteskrivelse – Västerhejde Annex 1.1 –Antagande
Miljö- och byggnämnden beslut 2019-03-13 MBN §54
Planbeskrivning – antagandehandling, 2019-02-27
Plankarta inkl. illustrationskarta – antagandehandling, 2019-02-27
Granskningsutlåtande – antagandehandling, 2019-02-27
Ställningstagande till behovet av miljöbedömning 2017-06-07

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
SBF registratur
TKF registratur
Christian Björkman, SBF
Egendomsnämnden i Visby stift, Arvid Mickelåker, box 1334, 621 24 Visby
|
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-13

MBN § 54

MBN § 54

VÄSTERHEJDE ANNEXET 1:1, del av Upprättande av detaljplan, GODKÄNNANDE

BN 2015/6226

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner planförslaget.
Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Börje Bendelin (C) samt Gullvi Jakobsson (S) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig
bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter
placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata
skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst
2000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av
naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt. Stigar genom området
säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att
uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så
att den integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom
solceller eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får
tomterna inramas av gotlandstun, Mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för Miljö- och byggnämnden att godkänna
upprättat planförslag, daterat 2019-02-27 och därefter skicka det vidare till
Regionfullmäktige för antagande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Christian Björkman, fysisk planerare. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner planförslaget. Samt att Planförslaget översänds
till regionfullmäktige för antagande.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-13

Protokollsutdrag
MBN § 54

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2019-02-19
Plan- och genomförandebeskrivning – antagandehandling, 2019-02-27
Plankarta inkl. illustrationskarta – antagandehandling, 2019-02-27
Granskningsutlåtande – antagandehandling, 2019-02-27
Arkeologisk utredning – Arrendus 2017:24
Naturvärdes- & svampinventering – GBF
Vattenutredning, PM Vatten 2017-11-20
Samrådsredogörelse, 2018-06-12
Sökande
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BN 2015/6226
27 februari 2019

Christian Björkman

Miljö- och byggnämnden

VÄSTERHEJDE ANNEX 1:1
Upprättande av detaljplan - Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2),
del av
Förslag till beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner planförslaget.
2. Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig
bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter
placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata
skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst
2000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av
naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt. Stigar genom området
säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att
uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så
att den integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom
solceller eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får
tomterna inramas av gotlandstun, Mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mbn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2015/6226

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked fattades av Byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Förutsättningar

Planområdet omfattar ca 1,6 ha
och är lokaliserat strax söder om
Visby och Visborgsområdet i
norra delen av Västerhejde.
Fastigheten ägs av
Prästlönetillgångar i Visby stift. Planområdet är del av Sandhedsskogen.
Väster om planerad lokalgata är området nästan uteslutande beväxt av tall med
undervegetation av marktäckande ljung. I planområdets närhet dominerar
lövvegetation. Söder om lokalgatan finns en f.d. hästhage. Området är bitvis relativt
kuperat med en ås i nord-sydlig riktning. Efter naturvärdesinventering där ett antal
rödlistade arter noterades korrigerades plankartan utpekade områden reglerades som
naturmark. Utifrån genomförda natur- och svampinventeringar framkommer att den
föreslagna utbyggnaden bedöms ha liten påverkan på områdets naturvärden. En
arkeologisk utredning har genomförts vilken visar att några förekomster av
fornlämningar inom planområdet inte finns.
Det planerade området knyter an till befintlig bebyggelsegrupp, som saknar
utpräglade kulturvärden, placerad längs väg 562, med övervägande permanenta
bostadshus successivt uppförda över tid.
Planerad bebyggelse regleras med
ett relativt fritt uttryck och bör
inlemmas i skogsmiljön på naturens
villkor. Planbeskrivningen ger
uttryck för ambitionen att
tillkommande byggnation skall ges
multifunktionalitet genom t.ex.
vegetationstak eller solfångare för
att skapa ett så hållbart
förhållningssätt till den planerade
exploateringen som möjligt. På så vis relaterar planförslaget också till det framtida
Visborgsområdet som enligt Strukturplan för Visborg (godkänt RF 2016-04-25 § 61)
skall utföras med en hög hållbarhetsprofil.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen KF 2010- 06-14 § 79. Aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 § 97. Anger odlad mark.
Området är inte tidigare detaljplanerat.
Miljökonsekvensbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2017-06-07 bedömt att genomförandet av
föreslagen detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 §
miljöbalken (MB), förutsatt att Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer
avseende avloppslösning följs. Området är beläget inom det sekundära
vattenskyddsområdet där infiltration av toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska
istället avledas till sluten tank på respektive fastighet.
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Länsstyrelsen instämmer i yttrande 2017-06-07 att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse även tas
med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet. Länsstyrelsen
instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna är viktiga att hantera
under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i
närområdet föranleder att en svampinventering genomförs under hösten. För att
utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk
utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.
En svampinventering genomfördes under hösten 2017. Inga fridlysta svampar
påträffades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.
Sedan tidigare har en naturvärdesinventering utförts.
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har efter VA-utredning tillstyrkt ärendet med
villkor.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-12-09, BN § 229, med beslut om
planuppdrag .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med underskrivet plankostnadsavtal
och i samråd med sökandes konsult upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201712-20.
Syftet med förslaget till detaljplan är i korthet att pröva lämpligheten att tillskapa
kompletterande fastigheter i skogsmiljö längs befintlig och tillkommande vägslinga.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2017-12-20, BN § 239, med beslut om
samråd, i enlighet med 5 kap 11-13 §§ Plan- & Bygglagen (PBL).
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2017-12-20 under perioden
12 januari 2018 till och med 2 februari 2018. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Följande ändringar av förslaget har skett:
•

Planbeskrivningen kompletteras med ett ställningstagande om att redovisad
vattenmängd är tillräcklig för den planerade bebyggelse och att denna
överensstämmer med Region Gotlands riktlinjer för enskild vattenförsörjning
vid nyetablering.

•

Planbeskrivningens redogörelse utvecklas avseende omhändertagande av
dagvatten samt om det föreligger behov av rening av planområdets dagvatten.
En planbestämmelse har tillförts, vilken anger att takmaterial inte får vara
zink eller koppar.

•

Planbeskrivningen kompletteras med en motivering av ställningstagandet att
genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra att några
miljökvalitetsnormer överskrids.
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•

Planbeskrivningen kompletteras med information att om man vid
markarbeten eller liknande påträffar förorening i mark eller vatten skall
tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11 § miljöbalken.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett mer konkret ställningstagande till
huruvida området ur tillgänglighetsperspektiv uppfyller krav för att beakta
barn- och jämställdhetsperspektiv.

•

Planbeskrivningen utvecklas med avseende på effektiv energianvändning och
användning av förnybar energi såsom solceller och solfångare.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring hållbar
transportinfrastruktur, hur befintlig infrastruktur underlättar planområdets
kontakter med Visborgsområdet och att trygga gång- och cykelförbindelser
kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den fördjupade
översiktsplanen för Visby ska uppdateras. Då kommer även frågan om väg
562 ska förses med gång- och cykelväg att belysas.

•

Planbeskrivning och plankarta justeras i enlighet med Lantmäteriets
framförda synpunkter angående gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter
och samfällighetsförening.

•

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras så att det framgår att
ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands
projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.

•

Utöver redovisade justeringar har redaktionella justeringar genomförts i
planhandlingarna.

Granskning

Ärendet har behandlats i Byggnadsnämnden §155 2018-06-27, med beslut om
granskning.
Planförslaget, daterat 2018-06-12, har varit utsänt för granskning under tiden fr o m
24 juli 2018 t o m 28 augusti 2018. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i ett
granskningsutlåtande, bilaga .
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar
gjorts:
• Administrativ planbestämmelse har justerats – Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd
förrän åtgärder och åtaganden enligt ingånget exploateringsavtal är utförda, samt Bygglov får
inte ges för lovpliktig åtgärd förrän dagvattensystem, lokalgata samt anslutning till vatten- och
avloppssystem har kommit till stånd.
• Planbeskrivningen har kompletterats med information om de
Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter, som gäller för sekundärt
vattenskyddsområde, vilket planområdet omfattas av.

• Utöver redovisade ändringar har redaktionella tillägg och justeringar genomförts i
planhandlingarna. I detta ingår även översyn av planbestämmelsers formulering
utifrån nya direktiv.
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Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan
art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till
de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för Miljö- och byggnämnden att godkänna
upprättat planförslag, daterat 2019-02-27 och därefter skicka det vidare till
Regionfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2019-02-19
Plan- och genomförandebeskrivning – antagandehandling, 2019-02-27
Plankarta inkl. illustrationskarta – antagandehandling, 2019-02-27
Granskningsutlåtande – antagandehandling, 2019-02-27
Arkeologisk utredning – Arrendus 2017:24
Naturvärdes- & svampinventering – GBF
Vattenutredning, PM Vatten 2017-11-20
Samrådsredogörelse, 2018-06-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY

Sökande
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt
huvudmannaskap

Naturområde

B

Plats för avloppsanläggning

f1
f2
f3

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN
PLATS

Vattentäkt

Mark

genomsläppligt material 1

Placering

plac1

Marken ska beläggas med genomsläppligt
material

Mindre teknikbyggnad för VA och el får
placeras inom naturmarken

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Fastighet

d1 2000

e2 200
)
)
7,5

25

!

!

Fasad ska utformas i puts alternativt trä
Takform ska utformas som sadeltak. Gäller
endast huvudbyggnad

Lägenhetsfördelning

v1

Lägenhetsfördelningen ska vara en lägenhet
per huvudbyggnad. Gäststuga får ej förses med
kök

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga
kraft

Huvudmannaskap

Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i
kvadratmeter

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

Inom respektive fastighet får endast angivet
värde i huvudbyggnad jämte
komplementbyggnader; en gäststuga om
maximalt 50 kvm och uthus uppföras

Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän
dagvattensystem, lokalgata samt anslutning till vatten- och
avloppssystem har kommit till stånd.

Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän åtgärder och
åtaganden enligt ingånget exploateringsavtal är utförda.

Största byggnadsarea är angivet värde i m² per
fastighet

ILLUSTRATION

Högsta totalhöjd är angivet värde i meter för
huvudbyggnad. För komplementbyggnader är
högsta totalhöjd 5,0 meter

Illustrerad fastighetsgräns
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GRUNDKARTAN UTGÖRS AV EN SEPARAT HANDLING
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Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av
ett urval av grundkartans information.
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Byggnaders kulör ska vara ofärgad puts
alternativt i dov färgsättning
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f4

Takmaterial får ej vara zink eller koppar

Koordinatsystem SWEREF99 18 45
Höjdsystem RH 2000

50 Meter
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!

1:1 000 (A2)

12,5

!

PLANKARTA Skala

0

Utfartsförbud

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Omfattning

e1 1

P

Utformning

Kvartersmark
ANNEX
1:1

Toalettvatten ska omhändertas i sluten tank

Utfart

P

NATUR 1

Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5
meter från fastighetsgräns

m1
Ø

09-VÄE-843.1

GATA1

p2

Ø

Egenskapsgräns

GÅSHAGEN 1:3

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter
från fastighetsgräns

Störningsskydd

Användningsgräns

Lokalgata

p1

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Planområdesgräns

VÄSTERHEJDE S:3

Placering
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Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan
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Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2)
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Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
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Skala 1:25 000

!

!

ÖVERSIKTSKARTA
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1 000 Meter

ILLUSTRATION
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ANTAGANDEHANDLING

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-27

Anders Rahnberg
Planchef

Christian Björkman
Fysisk planerare

Beslutsdatum Instans
Godkänd
xx-xx-xx
Antagande
xx-xx-xx

Laga kraft
xx-xx-xx

MBN

[Plannr]

RF

!

!

!

Förslag till detaljplan för

Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2)
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Arkeologisk utredning
Naturvärdes- och svampinventering
Vattenutredning, PM vatten

Antagandehandling
Ärendenr: BN 2015/6226
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-02-27

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDE
BN 2015/6226
Västerhejde Annex 1:1, skifte 2
2019-02-27
____________________________________________________________________________________________

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn: 0498-26 90 00 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat standardförfarande på grund
av vattenskyddsområde. I övrigt anser samhällsbyggnadsförvaltningen att:
•
•
•

Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna
vara minst 2 000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt.
Stigar genom området säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad
byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så att den integreras i skogsmiljön och gärna
förses med förnyelsebar energi såsom solceller eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får tomterna inramas av gotlandstun, mur
eller plank i tomtgräns bör undvikas.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna s k behovsbedömning ska göras med hjälp av de
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2017-06-07, bedömt att genomförandet
av föreslagen detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan, förutsatt att
Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer avseende avloppslösning
följs. Området utgör s k sekundärt vattenskyddsområde där infiltration av
toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska i stället avledas till sluten tank
på respektive tomt. Detaljplanen reglerar detta genomförande.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2017-07-03, att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse
även tas med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet.
Länsstyrelsen instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna
är viktiga att hantera under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i närområdet föranleder att en svampinventering
genomförs under hösten. För att utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.

__________________________________________________________________________________
3 (22)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDE
BN 2015/6226
Västerhejde Annex 1:1, skifte 2
2019-02-27
____________________________________________________________________________________________

Region Gotland har beslutat att föra planarbetet vidare utan att inlemma omgivande bebyggelse. Utvecklingen av Visborgsområdet är en framtida planeringsfråga, som är svår att överblicka redan i dag.
Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer angående avloppslösning följs. En svampinventering har genomförts under hösten 2017. Inga fridlysta svampar hittades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området ligger söder om Visby och Visborg i norra delen av Västerhejde, i
närhet till väg 562 mot Stenkumla.

Areal

Planområdet omfattar cirka 16 000 m2 (1,6 ha).

.
Översiktskarta

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmän plats
Bruttoarea/antal
Ändamål
Yta
lgh/tomter
Kvartersmark
Bostäder
Handel
Industri

18 579

Turiständamål
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata
Huvudgata

Markägoförhållanden

1 800/9/9

14 969
4 410

Planområdet ägs av Prästlönetillgångar i Visby stift.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär
att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Inga riksintressen i övrigt berör området.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland 2025 – (antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, laga kraftvunnen 2010-07-15) är området utmärkt
för pågående markanvändning. Därmed gäller översiktsplanens allmänna riktlinjer för området.

Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt, ej heller intilliggande markområden.

Kommunala beslut
i övrigt

Enligt beslut om reviderat vattenskyddsområde i regionfullmäktige 2017-03-30
utgör området sekundärt vattenskyddsområde, med särskilda förutsättningar
för val av avloppslösning.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är en del av Sandhedsskogen strax söder om Visby. Väster om
lokalgatan är området nästan uteslutande beväxt av tall med undervegetation
av marktäckande ljung. Strax nordväst om planområdet finns ett gammalt
sandtag. Här dominerar lövvegetation som sälg, ask, bok, sötkörsbär och lönn.
Söder om lokalgatan återfinns en f d hästhage med glest stående tallar. Öster
om denna tar en tät tallplantering vid.

Utdrag ur ortofoto

Området är bitvis relativt kuperat och ligger mellan 55-60 meter över havet,
med den högre nivån i den östra delen. Här löper en ås i nord-sydlig riktning.
__________________________________________________________________________________
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Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening
under sommaren 2016. Denna har undersökt förekomsten av rödlistade kärlväxter och andra organismer, främst rödlistade dagfjärilar och fåglar.
Slutsatser och bedömning
De påträffade rödlistade arterna är koncentrerade till gläntor och kanter av de
två körvägarna i området samt till den f d hästhagen i södra delen. Ur ett gotländskt perspektiv är det framförallt toppjungfrulin och gråfingerört, som är de
mest skyddsvärda arterna.
För att bevara så stor del som möjligt av de rödlistade arterna och dess växtplatser föreslår Gotlands Botaniska förening att hästhagen lämnas fri från
bebyggelse, likaså ett minst 15 meter brett område längs körvägens västra
sida. Om möjligt borde betet i hästhagen återupptas.
De utpekade områdena bör även fortsättningsvis klippas eller slås. Längs körvägens närhet förordas att träd, buskar och ljung röjs, så att en miljö med
ängslikande karaktär tillskapas där de rödlistade arterna kan fortleva. Föreslagna åtgärder bör integreras i en skötselplan för naturmarken.
Svampinventering
En svampinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening i september 2017. Vid inventeringen deltog även svampexperten Elsa Bohus Jensen. Inventeringen avsåg att undersöka om några rödlistade svampar, specifikt
sällsynta taggsvampar, fanns inom planområdet.
Bland de trettiotal svampar som noterades vid inventeringen återfanns inga
rödlistade arter.
Sammanfattning
De utpekade områdena regleras som naturmark i detaljplanen. Utifrån genomförda naturvärdes- och svampinventeringar kommer den föreslagna utbyggnaden ha liten påverkan på områdets naturvärden.
Geotekniska
förhållanden

Marken inom planområdet består till allra största del av svallsand. I den östligaste delen kan en svallad morän förekomma (SGU serie K nr 4:1, 2005). Enligt
äldre jordartskartor betecknas jordartens som isälvsgrus, d v s ett något grövre
och mer ensgraderat material (SGU Aa nr 183, 1940).
De lösa jordlagrens (kvartära) mäktighet uppgår allmänt till 1–5 meter och vid
de större mäktigheterna kan säkerligen en finkornig morän förekomma inom
hela planområdet, som allmänt förhindrar infiltration ner till och i underliggande berg. Underliggande berg utgörs av ett relativt märgelfattigt och därmed förhållandevis sprickfattigt kalkstensberg av typen Slitelager.
Grundvattnet i berg beräknas ligga 10–15 meter under markytan (SGU 1882)
och dess strömningsriktning väster/nordväst mot Östersjön. Normalt torde
inget permanent grundvatten förekomma i de lösa jordlagren utan enbart
ställvis och då som ett markvatten vid kraftig nederbörd och vid snösmältning.
Markvattnet strömningsriktning följer topografin och är övergripande åt väster. Den lösa jordens, sand/fingrus, genomsläpplighet bedöms till 10-2-10-5. Det
är mycket troligt att minst en mindre mäktighet av morän förekommer under
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sand/grus och att denna vilar direkt på berget. Moränen har betydligt mindre
genomsläpplighet än sand/grus och förhindrar allmänt en hydraulisk konduktivitet mellan sand/grus och ner till berg. Dess genomsläpplighet uppgår till 10-710-9 något beroende på den ingående finjordshalten.
Radon

I översiktsplanen för Gotland 2010-2025 framgår att området har låg risk för
höga radonhalter. Karst kan förekomma, varför radonmätning erfordras. Radonmätning ska genomföras i samband med bygglovsansökan. Då området är
låg-riskklassat ska byggnader uppföras med radonskyddad konstruktion om
ingen mätning utförs.

Vattenskyddsområde

Fastigheten ligger inom Visbys sekundära vattenskyddsområde. Grundvatten
försörjer de allra flesta av Visbys hushåll och måste därför enligt lag skyddas
mot skadliga ämnen som petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra
föroreningskällor.
För vattenskyddsområdet gäller Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter, antagna av Regionfullmäktige 2015-03-30. Föreskrifterna innebär
inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av vattenskyddsområde och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av
särskild rätt till fastigheter inom området. Föreskrifterna ställer krav på anmälansplikt för bland annat schaktningsarbeten, hantering av brandfarliga ämnen
och bekämpningsmedel.
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 kap 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till
Räddningstjänsten, tel 112, Miljö- och byggnämnden samt vattentäktens huvudman, Teknikförvaltningen, Region Gotland.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning har genomförts av Arendus AB, genom Christian
Hoffman, rapport Arendus 2017:24. Det finns inga kända fornlämningar inom
planområdet, men väster och söder om finns två fyndplatser och en delvis
rekonstruerad domarring.
Utredningen innebar initialt en genomgång av kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, och en inventering i fält. På grundval
av fältobservationerna har därefter 12 st sökschakt genomförts där det bedömdes kunna finnas ovan jord osynliga fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom planområdet.
Generellt gäller dock att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet
med Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Det planerade området anknyter till en befintlig bebyggelsegrupp placerad
längs väg 562 med övervägande permanenta bostadshus. Denna bebyggelse
har tillkommit successivt. Mindre gårdar och bostadshus från olika tidsepoker
ger en variationsrik och harmonisk bostadsmiljö i Visbys närhet.
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Inga av de befintliga byggnaderna i omgivningen har något utpräglat kulturhistoriskt värde.

Sigrajvs 1:4 i öster

Nunnesiken 1:5 i söder

Sigrajvs 1:3 och 1:6 i väster

Planerade bostäder

De nio fastigheterna ska vara minst 2 000 m2 vardera. På varje tomt kan en
huvudbyggnad och komplementbyggnader uppföras. Den totala byggrätten på
respektive fastighet är 200 m2. Gäststuga får vara maximalt 50 m2. Huvudbyggnad får endast innehålla en bostadsdel. Gäststuga får inte innehålla kök.
De nya husen bör inlemmas i skogsmiljön på naturens villkor. Bebyggelsens
karaktärsdrag ska utgå från uttrycket ”hus i skog”. Det innebär att varje huvudbyggnad så långt möjligt ska etableras i befintliga gläntor och omges av
naturmark. Byggnaderna bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så
liten påverkan på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan husen
förses med vegetationstak. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog
får tomterna inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Ur ett långsiktigt hållbart perspektiv bör bebyggelsen utformas så att etablering av förnyelsebar energi, såsom solceller eller solfångare, underlättas.
Byggnaders utformning ges relativt fria variationsmöjligheter. Huvudbyggnaders högsta totalhöjd regleras i särskild bestämmelse till 7,5 meter. För att
uppnå nätta volymer är det fördelaktigt om huvudbyggnaden delas upp i olika
volymer. Komplementbyggnad kan vara maximalt 5,0 meter i totalhöjd. För att
inte området ska upplevas splittrat ska huvudbyggnaders takform vara sadeltak.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och komplementbyggnad minst 1,5 meter.
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Illustrationskarta

Bebyggelsen ska ha fasader i puts alternativt träpanel och ha en dov färgskala,
så att husen smälter väl in i landskapsbilden.
Vegetationstak, långsiktigt hållbara byggnadsmaterial och användandet av
förnyelsebar energi förordas.
Arbetsplatser

Ett varierat utbud av arbetsplatser finns i Visby. Till Visbys centrum är det cirka
7 km.

Offentlig service

Offentlig service är koncentrerad till Visborgsområdet och i Visby.

Kommersiell service

All kommersiell service är koncentrerad till Visby.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre miljön
vara tillgänglig för funktionshindrade.

Skyddsrum

Inom planområdet finns inga skyddsrum, ej heller i dess närhet.

Friytor
Lek och rekreation

Inom reglerad naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas.
Planförslaget lämnar naturmark mellan vissa tomter så att människor och
arter kan passera. Dessutom kan lokalgatan och dess förlängning användas för
det rörliga friluftslivet, liksom anslutande gångstigar. Den gångstig som delvis
berörs av planförslaget kommer att återta sin justerade sträckning genom
naturliga flöden via gröna passager i detaljplanen. Stigsystemet förbinder
planområdet med Visborgsområdet. Arbetet med grön infrastruktur bedöms
därmed inte motverkas av plangenomförandet.
För att den skogliga karaktären ska råda och för att behålla markens goda
genomsläpplighet ska skogsstigar inte asfalteras eller beläggas.
Sammantaget innebär detta att planområdet fortsatt kan användas som
strövområde för närboende och för det rörliga friluftslivet.
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Befintlig gångstig

Naturmiljö

Naturmarken utbredning inom planområdet har anpassats till naturvärdesinventeringens resultat, där den f d hästhagen närmast lokalgatan och ett
centralt område har reglerats som naturmark. Hästhage och område väster
om lokalgata bör klippas eller slås och röjas från buskar, träd och ljung så att
en ängsliknande karaktär uppnås.
Det är av stor vikt att tomterna är av naturtomt-typ och att de inte gräsbeläggs. För att bibehålla den skogliga karaktären mot vägområden har s k prickad mark, där byggnader inte får uppföras, reglerats 20 meter bred mot väg
562 och 8 meter mot lokalgatan. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i
skog får tomterna inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör
undvikas.
All naturmark inom planområdet föreslås utgöra en marksamfällighet, där de
föreslagna nio fastigheterna är delägare.
Inom naturmark kan teknikbyggnad för el, VA och fiber, lekplatser och likvärdiga anläggningar etableras. Tekniska anläggningar inom naturmark, såsom
fiber och transformatorstation, bör gestaltas i enlighet med övrig bebyggelse.
De bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så liten påverkan på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan sådana byggnader ges flera
funktioner än bara det tekniska syftet, t ex förses med vegetationstak eller
solfångare.

Vattenområden

Inga öppna vattenområden återfinns inom planområdet.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till planområdet sker via väg 562 för vilken Trafikverket är huvudman. Trafiken leds därefter in på befintlig angöringsväg, som leder genom
området. Från denna regleras en vägslinga för angöring av de sex tomterna i
norr och nordväst. Befintlig och ny väg regleras som lokalgata. Angöring till
respektive tomt ska ske från lokalgatan.
Befintlig anslutning till väg 562 ska uppfylla kraven i VGU.
Vägområdesbredd för befintlig och ny väg (lokalgata) regleras i planförslaget
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till 8,0 meter bredd. Körbana ska utföras 4,0 meter bred. Övriga ytor ska vara
naturliga (gallring ska företas av buskar och träd) och kunna ge plats för bortröjda snömassor.

Befintlig angöringsväg

Vägarna ska utföras med genomsläppligt material (grusbelagda) enligt Region
Gotlands standard. Gator ska dimensioneras enligt handboken ”Vägar och
gators utformning” (VGU) pärm 1, avsnitt sektion i tätort-gaturum. Gatans
överbyggnad ska dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvalitén på utförda anläggningar ska lägst motsvara beskrivningarna i
Anläggnings-AMA 07.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området
kan infiltreras direkt i sanden utefter vägen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon kan
ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för projektering och anläggande av lokalgata och gångstigar åvilar
exploatören. Detta har reglerats i exploateringsavtal med Region Gotland.
För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga fastigheter inom planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som
använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4,
Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex
1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Inom detaljplanen kan gång- och cykeltrafik ske via lokalgatan och naturstigar.
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En befintlig gångstig från området och norrut kan nyttjas för gång- och cykelförbindelse mot Visborgsområdet i norr.
Ett utvecklingsarbete pågår för Visborgsområdet, vars infrastruktur redan i dag
ansluter söderut mot väg 562. Målpunkter i Visborgsområdet, såsom skola,
friluftsområde och idrottsanläggningar, är därmed lätt tillgängliga.
I dag saknas en överordnad gång- och cykelväg längs väg 562. Trygga gång- och
cykelförbindelser kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den
fördjupade översiktsplanen för Visby ska uppdateras. Närheten till Visbys stora
utbyggnadsområde – Visborg – kommer att ge särskilt fokus på väg 556. Då
kommer även frågan om väg 562 ska förses med en överordnad gång- och
cykelväg att belysas.
Kollektivtrafik

En busshållplats, Gåshagen, med dagliga anslutningar mot Visby och Klintehamn finns vid väg 562 strax väster om planområdet. Väg 142 mellan Visby
och Hemse trafikeras av busslinje 12.
Den till planområdet närliggande busshållplatsen ger förutsättningar för en
behovsanpassad turtäthet för kollektivtrafiken.

Parkering

Störningar

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet.
Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska ge__________________________________________________________________________________
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nomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser
alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn, vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600 l/dygn.
Det aktuella området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Här är vattenkapaciteten generellt god.
Vattenkapacitet
Under hösten 2017 genomfördes en provpumpning av Gotlandsbrunnar AB
genom Göran Härlin, PM Vatten daterad 2017-11-20. Provpumpningen utgick
från en nyborrad brunn med 30 meters djup. Provpumpningen genomfördes
under tiden 2017-08-25 till 2017-08-28 med cirka 1 200 lit/tim. Totalt pumpades 42 000 liter. Stabil vattennivå uppnåddes vid pumpning 22,4 meter. En
vattenanalys inlämnades efter avslutad provpumpning.
Vattenkvalitet
Efter provpumpningen har kemiska vattenanalyser av vattenkvaliteten genomförts av LaboratorieMedicinskt Centrum, Gotland. Analysen, daterad 2017-0914, visar en kloridhalt på 12 mg/L, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet. Se PM Vatten 2017-11-20.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens Miljö- och vattenenhet har bedömt vattenverksamhetens omgivningspåverkan och om tillstånd (vattendom) behöver sökas hos Mark- och
miljödomstolen. Bedömningen visar att den planerande vattenverksamheten
inte är av sådan art att tillstånd erfordras. Se PM Vatten 2017-11-20.
Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d v s vattenuttag av grundvatten, är enligt 11
kapitlet 2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från
Mark- och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet
11 § MB krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- och tvåfamiljsfastigheters
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om
det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.
När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är
det den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om
tillstånd behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet, om man inte har
tillstånd till verksamheten.
Länsstyrelsens överväganden
Fastigheten ligger inom Visbys vattenskyddsområde vars föreskrifter bland
annat innebär tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn. Region
Gotland ska kontaktas om fler brunnar avses anläggas. Är vattenmängderna
som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en livsmedelsanläggning vilken ska
anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland.
__________________________________________________________________________________
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Sammanfattning vatten
Vattenredovisningens kapacitet och kvalitet överensstämmer med regionens
Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering, 2008-0409. Vattenkapaciteten indikerar därmed tillräcklig vattenmängd för de nio
hushåll som planeras.
Om vattenmängderna som förbrukas i brunnen överstiger 10 m3/dygn omfattas anläggningen av livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten och ska då
anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
För vatten- och avloppsanläggningar ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad kan placeras inom naturmark.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Avlopp

Det aktuella området ligger inom sekundär skyddszon för Visby vattenskyddsområde. Inom detta område är det förbjudet att släppa ut WC-vatten i mark.
Den genomförda provgropen uppfyller krav enligt vattenskyddsföreskrifterna
och har godkänts av enheten för Miljö- och Hälsa. En gemensam avloppsanläggning med infiltration för BDT-vatten ska genomföras i anslutning till den
godkända provgropen. Denna ska optimera den tekniska utformningen och
omgivningspåverkan. Platsen för avloppsanläggningen har markerats på
plankartan.
Den föreslagna mekaniska reningen av BDT-vatten består av en slamavskiljare,
typ tvåkammarbrunn, med efterföljande efterpolering/infiltration. I BDTvattensystemet skall vattnet ledas med självfall från respektive fastighet fram
till reningsanläggningen. Ledningsnätet placeras till största delen i vägmark.
På grund av det sekundära vattenskyddet ska toalettvatten omhändertas i
sluten tank, vilket regleras i särskild planbestämmelse. En sluten tank ska installeras inom respektive fastighet, alternativt kan gemensam tank etableras
för flera fastigheter. Husen ska förses med separata ledningar för WC- respektive bad-, disk- och tvättvatten.
För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
För vatten- och avloppsanläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad och infiltrationsbädd kan placeras inom naturmark.
Tillstånd för avloppsinfiltration, slamavskiljare och slutna tankar ska sökas hos
Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan anläggningen utförs.
Då hela planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Visby vattenskydds-
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område ställs krav på särskilda skyddsåtgärder för att minimera risk för markoch grundvatten. Information om detta finns i vattenskyddsföreskrifterna. Det
är bl a tillståndsplikt för nya vattenbrunnar och anmälningsplikt för större
schaktningsarbeten. Tillståndsansökan och anmälan inlämnas till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Dagvattenhantering

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som via markytan, diken
eller ledningar rinner ut i recipienter som sjöar och vattendrag i motsats till
ytvatten som är det vatten som finns i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker.
Inom planområdet förordas lokalt omhändertagande av dagvatten, d v s inget
dagvatten kommer att avledas till annan plats varken via diken, brunnar eller
kulvert.
Den naturliga markens beskaffenhet gör det lämpligt att låta allt dagvatten
infiltrera direkt i jorden oavsett om det är takvatten från byggnader eller nederbörd, som faller direkt till mark. Fördelen med att lokalt omhänderta dagvatten är dels att ledningssystem för dagvatten minimeras, dels att dagvattnet
behålls under längre tid på platsen, vilket därmed utgör en resurs under växtsäsongen för flora och fauna.
Inga vägar och stigar inom planområdet får hårdgöras med asfalt utan ska
utföras med genomsläppligt material (traditionella grusvägar/stigar), vilket
regleras i särskild planbestämmelse. Dessa kommer per automatik att ha en
mindre genomsläpplighet/direktinfiltration än övrig mark och skall därför utföras endera med klar bombering eller klar skevning så att dagvatten kan avrinna
på ett okomplicerat sätt till naturlig mer genomsläpplig mark vid sidan av vägområdena.
Om det under detaljprojekteringen framkommer att den naturliga genomsläppliga jordens mäktighet är ringa och underliggande jord består av tät finkornig morän, kan lokalt fördröjningsmagasin utföras. Detta kan lämpligen
placeras i naturområdet i planområdets mitt, endera som ett dolt magasin
alternativt som ett öppet magasin, d v s med minst en tidvis fri vattenyta.
För att minska riskerna för förorening av dagvattnet ska miljövänliga s k inerta
byggnadsmaterial användas, som inte reagerar nämnvärt med sin omgivning.
En särskild planbestämmelse reglerar att takmaterial inte får var zink eller
koppar. Användning av bekämpningsmedel är anmälanspliktigt enligt antagna
vattenskyddsföreskrifter. Biltvätt och båttvätt ska i första hand ske i anläggningar med föreskriven reningsanläggning. I undantagsfall kan fordon tvättas
på grus eller gräsplan där föroreningarna fastläggs i marken.

Förorenad mark

I den nationella databasen över potentiellt förorenade områden finns inga
objekt registrerade inom eller i direkt anslutning till planområdet. Om man vid
markarbeten eller liknande ändå påträffar förorening i mark eller vatten ska
tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11§ miljöbalken.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen ska lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
effektiv energianvändning och nyttjande av förnybar energi, såsom solceller
och solfångare, optimeras.
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El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark. Ledningsdragning ska
samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Fiber

I dag betjänar Västerhejde Fiber Ekonomisk förening fastigheten Västerhejde
Sigrajvs 1:4 med en fiberledning. Planområdet ska förberedas för anslutning av
fiber till samtliga fastigheter. Förutsättningarna för anslutning ska utredas i
samband med projektering av el och VA.
Fiberfördelningsskåp kan placeras inom naturmark.

Avfall

Sophantering och återvinning löses på egen tomtplats. Sopkärl ska placeras
lättåtkomliga på respektive tomtplats.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande, varför den förväntas
kunna antas under 2019. Genomförandet igångsätts omgående därefter.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till
regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – har ett exploateringsavtal upprättats mellan exploatören och Region Gotland. Detta reglerar utbyggnaden av vatten och avlopp,
väg, naturområde m m i enlighet med denna planbeskrivning.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Exploateringsavtalet reglerar även exploatörens ansvar för bildande av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Exploateringsavtalet har undertecknats och godkänts i regionstyrelsen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Västerhejde Annex 1:1 (2).
Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med
framtagen detaljplan.
Nya fastigheter, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. En marksamfällighet bestående av allmän platsmark inom
planområdet föreslås även bildas vid lantmäteriförrättning. I denna ska de nio
nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), vattenoch avloppsnät, naturmark och fiberkanalisering. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
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I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Gällande vägservitut för Västerhejde Sigrajvs 1:4 och Västerhejde Nunnesiken
1:5 ska ändras så att de inte längre gäller inom planområdet där gemensamhetsanläggningen i stället ska gälla. För Västerhejde Sigrajvs 1:3 och 1:6 ska
vägservituten upphävas, eftersom fastigheterna enbart kommer att använda
väg inom planområdet.
All fastighetsbildning, liksom bildande av gemensamhetsanläggningar m m,
enligt ovan ska bekostas av exploatören.
De fastighetsägare som berörs av bildande av gemensamhetsanläggning för
väg kommer att kallas till lantmäterisammanträde. Vid sammanträdet prövas
sakägarnas yrkande och beslut kan sedan fattas om gemensamhetsanläggningens utförande, markupplåtelse inklusive eventuella ersättningar och andelstal för anläggningens utförande och drift.
I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark, i enlighet med ömsesidig överenskommelse, från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören till Västerhejde Annex 1:1 (2).
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till drygt 3,0 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till 600 tkr och utbyggnad av infrastruktur 1,8 mkr. Övriga kostnader
avser fastighetsbildning m m.
Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
de föreslagna tomtplatserna, vilka ger en uppskattad intäkt på cirka 5 mkr. Vid
en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för
bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrym-
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ning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets Byggregler
gällande brandskydd.
Tekniska utredningar

Vattenutredning med provpumpning och vattenanalys har genomförts.

Teknisk försörjning/VA

Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget möjliggör:
Bostäder: 1 800 m2 BTA

Bostäder: 9 tomter/
9 lgh

Natur: 14 969 m2

Lokalgata: 4 410 m2

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
I övrigt påverkas inga riksintressen av den föreslagna detaljplanen.

Natur- och kulturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden har ringa påverkan på områdets natur- och kulturvärden. Arbetet med grön infrastruktur bedöms ej heller motverkas av ett
plangenomförande.
All exploatering innebär påverkan på naturens förmåga att förse samhället
med nyttotjänster. Planförslaget är därför framtaget med ambitionen att i så
hög mån som möjligt minska den planerade bebyggelsens påverkansgrad.
Exploateringens påverkan bedöms dock som försumbar i ett större sammanhang.
Försörjande ekosystemtjänster så som skogens värde som materialkälla kan i
viss mån påverkas negativt av den föreslagna exploateringen genom att befintligt skogsområde till viss del måste avverkas. Som kompensationsåtgärd har
planförslaget tagit andra försörjande ekosystem i beaktande så som förbud
mot hårdgörande av stigar och vägar. Syftet är att åstadkomma så liten påverkan på markens möjlighet att infiltrera dagvatten, särskilt då området befinner
sig inom sekundärt vattenskyddsområde.
Området ska utgöras av hus i skog och gräsbeläggning av tomterna bör inte
utföras för att bibehålla reglerande tjänster som habitat och ekologiskt samspel, trots den mänskliga närvaron. Detaljplanen möjliggör för multifunktionella materialval - som vegetationstak - och effektiv energianvändning för att
ytterligare minska påverkan.
Åtgärder har också vidtagits för att bevara skogens kulturella ekosystemtjänster genom att befintliga stigar behålls i befintligt skick och utvecklas. Exploateringen kan därför innebära ett tillgängliggörande av planområdets närhet.
Övriga reglerande tjänster som inte påverkas eller gynnas av den föreslagna
exploateringen i skogsmiljö är luftkvalité, bullerreglering och klimat/erosion.
Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns.

Rörligt friluftsliv

Det rörliga friluftslivets rörelse genom området har beaktats i planförslaget.
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Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till skog och natur ger goda förutsättningar för fri lek och en bra livsmiljö.
En befintlig gångstig från området och norrut kan nyttjas för gång- och cykelförbindelse mot Visborgsområdet och dess varierade utbud av fritidsaktiviteter.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelse. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende.
Busshållplatsen, Gåshagen, med dagliga anslutningar mot Visby och Klintehamn strax väster om planområdet, bidrar också till en mer jämställd livsmiljö.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet. Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla.

Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser

Nya fastigheter, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. Även en marksamfällighet för allmän plats föreslås bildas vid
lantmäteriförrättning. I denna ska de nio nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), naturområden, vatten- och avloppsnät samt fiberkanalisering. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska stå för
utförande- liksom fastighetsbildningskostnader.
I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Gällande vägservitut för Västerhejde Sigrajvs 1:4 och Västerhejde Nunnesiken
1:5 ska ändras så att de inte längre gäller inom planområdet där gemensamhetsanläggningen i stället ska gälla. För Västerhejde Sigrajvs 1:3 och 1:6 ska
vägservituten upphävas, eftersom fastigheterna enbart kommer att använda
väg inom planområdet.
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I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark, i enlighet med ömsesidig överenskommelse, från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.
Fastighetskonsekvenser

Västerhejde Annex 1:1 (del av); nio nya fastigheter bildas i enlighet med detaljplanen. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur, VA-anläggningar och fiberkanalisering.
En marksamfällighet bildas för naturmark inom planområdet. De nio nybildade
bostadsfastigheterna föreslås bli delägande fastigheter i marksamfälligheten.
Marksamfälligheten kommer att belastas av gemensamhetsanläggningar för
väg, naturområde, VA-anläggningar och fiberkanalisering.
Västerhejde Sigrajvs 1:3; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska upphävas, då detta ersätts med gemensamhetsanläggning för väg.
Västerhejde Sigrajvs 1:4; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska ändras så att de inte längre gäller inom planområde, där gemensamhetsanläggning i stället bildas.
Västerhejde Sigrajvs 1:6; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska upphävas, då detta ersätts med gemensamhetsanläggning för väg.
Västerhejde Nunnesiken 1:5; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning
för väg. Gällande vägservitut ska ändras så att de inte längre gäller inom planområde, där gemensamhetsanläggning i stället bildas.
Västerhejde Annex 1:1; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
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Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark
och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd med en ökad årsnederbörd
på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid stora
nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de boende
på platsen då tomter i skog föreslås. Den skog som står kvar runt fastigheterna
bidrar till skuggning och har en svalkande effekt.
Området är relativt plant, vilket medför att ras eller skred inte är relevant.
SMHI:s lågpunktskartering, vilken tagits fram som ett planeringsunderlag,
redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten
kan samlas under skyfall. Antalet isolerade lågpunkter, som skulle kunna få ett
vattendjup på minst 0,2 meter där vatten kan bli stående, finns inte inom
planområdet.
Vid en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till god
infiltration och bortledning av vatten. Mycket kraftig nederbörd tillsammans
med de sandiga jordarna kan medföra lokal erosion i diken etc om vatten leds
iväg. I planen förordas dock lokalt omhändertagande. Det kan innebära svårigheter att bli av med vatten på de egna tomterna vid mycket kraftiga skyfall, vid
ihållande regn eller snösmältning om den sandiga jorden är mättad. Närområdet kommer fortsatt att vara obebyggt, vilket lämnar utrymme för åtgärder
såsom lagringsdammar eller liknande vid eventuella framtida behov. Risk för
översvämning är därmed ringa.

Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till och från området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Hållbar transportinfrastruktur

Med utgångspunkt från att området kan försörjas med kollektivtrafik och att
gång- och cykelstråk har utkristalliserats norrut mot Visborgsområdet kan ett
ensidigt bilberoende motverkas, vilket bidrar till en mer hållbar transportinfrastruktur till och från området.
Frågan om en överordnad gång- och cykelväg längs väg 562 kommer att lyftas i
samband med uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för Visby – Hela
Visby.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap 10 § i plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap
miljöbalken (MB) följas vid all planläggning. I denna framgår att gällande normer för luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten m m ska beaktas.
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Det finns två typer av vattenkvalitetsnormer, dels den årsgenomsnittliga miljökvalitetsnormen (AA-EQS) och dels miljökvalitetsnormen för den högsta
acceptabla koncentrationen (MAC-EQS). AA-EQS är gränsen för den koncentration i vatten vid vilken inga skadliga effekter kan förväntas på eko-systemet
och människors hälsa vid en långvarig exponering. MAC-EQS skyddar ekosystemet mot kortsiktiga koncentrationstoppar.
Den aktuella planläggningens omfattning kommer med största sannolikhet
inte att påverka vattenkvalitetsnormerna och därmed inte heller någon av de
gränser som finns för koncentration av skadliga ämnen i vatten. Planbestämmelser med avsikt att skydda grundvatten och ett långsiktigt hållbart boende
har införts. Tillkommande trafikrörelser medför inte att normer för omgivningsbuller eller luftkvalitet överskrids.
Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen att några miljökvalitetsnormer inte överskrids.
Djurhållning

Region Gotlands riktlinjer för avstånd mellan djurhållning och planerade bostäder uppfylls i området.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Lokalgata samt vatten- och avloppsanläggning ska vara utbyggt till nytillkommen fastighet innan bygglov kan beviljas.
Toalettvatten ska omhändertas i slutna tankar inom kvartersmark.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Christian Björkman, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna Collin, Torkel Öste fastighetskonsulter och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-02-27

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare
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Ärendenr BN 2015/6226
Handlingstyp Utlåtande
Datum 27 februari 2019

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2),
Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
• Administrativ planbestämmelse har justerats – Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän åtgärder
och åtaganden enligt ingånget exploateringsavtal är utförda, samt Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän dagvattensystem, lokalgata samt anslutning till vatten- och avloppssystem har kommit till stånd.
• Planbeskrivningen har kompletterats med information om de Vattenskyddsföreskrifter för Visbys
grundvattentäkter, som gäller för sekundärt vattenskyddsområde, vilket planområdet omfattas av.
• Utöver redovisade ändringar har redaktionella tillägg och justeringar genomförts i planhandlingarna. I detta ingår även översyn av planbestämmelsers formulering utifrån nya direktiv.
Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och skickar det vidare till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2018-06-12, har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 24 juli 2018 t o m den
28 augusti 2018. Den formella utställningen/granskningen har föregåtts av samråd med berörda
fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att
bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region
Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen (ärendepärmen G1-G6).
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:

2
Instans/Inkommande datum

Länsstyrelsen,
2018-08-31 (G1)

Synpunkter/Åtgärder

Länsstyrelsen bedömer att de revideringar som genomförts sedan samrådet är tillräckliga och att planförslaget inte strider mot de intressen länsstyrelsen har att särskilt bevaka.
Länsstyrelsen vill dock framhålla Trafikverkets synpunkter om vikten av
att tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk utvecklas i samklang med ny exploatering, inte minst med beaktande av barn- och jämställdhetsperspektiv och som en del i utvecklandet av en långsiktigt hållbar transportinfrastuktur.

SamhällsbyggTrafikverkets synpunkter utvecklas nedan.
nadsförvaltningen

Trafikverket (G2) Trafikverket ställer sig positiv till de revideringar som genomförts av plan2018-08-05
förslaget efter samrådet, men saknar garantier för att konkreta åtgärder
kommer att genomföras i samband med utbyggnaden då dessa ligger utanför planområdet. Trafikverket anser att Region Gotland, som planerande myndighet, bör ta ett större ansvar för utbyggnaden av gång- och
cykelstråk samt att kollektivtrafiken anpassas/utvecklas i samklang med
ny exploatering.
SamhällsbyggSamhällsbyggnadsförvaltningen anser att Region Gotland tar sitt planenadsförvaltningen ringsansvar i dessa frågor. En uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för Visby - Hela Visby - inleds med en sociotopkartering sommaren 2019. Under översynen av FÖP Visbys aktualitet kommer även kollektivtrafikens utformning, gång- och cykelstråk längs stadens angöringsvägar till Visby m m att studeras och anpassas till rådande bebyggelsestruktur och dess utveckling. Närheten till Visbys stora utbyggnadsområde –
Visborg – kommer att ge särskilt fokus på väg 556.
Den till planområdet närliggande busshållplatsen ger förutsättningar för
en behovsanpassad turtäthet för kollektivtrafiken.

Lantmäteriet (G3) Lantmäteriet har ingen erinran mot planförslaget.
2018-08-16

3
Gemensamt yttrande från fastighetsägarna till:
Västerhejde Gåshagen 1:1, Gåshagen 1:3, Gåshagen
1:5, Sandhedsskogen 1:3 och Törnerska H agen 2:2
(sakägare)
Västerhejde Videbo 1:1 o Bjärs 1:5,
Videbo 1:2, Videbo
1:4, och Västerhejde Nunnesiken
1:3 (ej sakägare).
(G4)
2018-08-22

I yttrandet framgår oro över att vattenkvalitet och kapacitet ska förändras
så att det inte räcker till alla befintliga fastigheter i närområdet. I dag är
området självförsörjande på vatten. Om kommunen förser området med
kommunalt vatten önskas garantier för att fastighetsägarna inte drabbas
av extra kostnader p g a tvångsanslutning.
Dessutom framförs att det finns djurhållning i områdets närhet på andra
sidan väg 562. Här finns bl a betande hästar och brukshundsklubbens
verksamhet pågår öster om planområdet. Vilka garantier kan ges för att
det inte blir klagomål på djuren i framtiden?

SamhällsbyggDet aktuella området ingår i sekundärt vattenskyddsområde, vilket i sig
nadsförvaltningen indikerar god vattentillgång. Områdets sandlager utgör tillrinningsområde för Visbys vattentäkter.

Den vattenutredning, som genomförts visar på god vattenkapacitet och
kvalitet och uppfyller de krav som ställs i Region Gotlands ”Riktlinjer för
hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering”.
Region Gotland har inte planer på att förse området med kommunalt vatten inom en överblickbar framtid.
Region Gotlands riktlinjer för avstånd mellan djurhållning och planerade
bostäder uppfylls i området. Risken för att störning ska uppstå är därmed
ringa.

Västerhejde Fiber Västerhejde Fiber Ekonomisk Förening har anlagt och driver fiberop(G5)
tiskt nät i Västerhejde. Inom planområdet finns fiberledning med led2018-09-11
ningsrätt, som betjänar Sigrajs 1:4. Ledningen är placerad söder om

befintlig tillfartsväg och inom reglerad lokalgata.

Förutsättningarna för anslutning av den planerade bebyggelsen görs
lämpligast i samband med att projektering av el och VA genomförs.
SamhällsbyggPlanbeskrivningen förtydligas med framförd information.
nadsförvaltningen

Tekniska nämnden (G6)
2019-01-31

Tekniska nämnden beslutar att föreslå byggnadsnämnden att;
I genomförandebeskrivning ska det framgå att ”ledningsnät ska anläggas
enligt Teknisk handbok VA, Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system”, liksom att ett exploateringsavtal ska
upprättas.
Detaljplanen ska omfatta även den stig som ska justeras och förlängas
norrut för att förbinda området med Visborgsområdet.

4
SamhällsbyggRedaktionella justeringar enligt framförda synpunkter genomförs, där
nadsförvaltningen så erfordras.

Den aktuella stigen är en naturstig, som delvis påverkas av planerad
bebyggelse. Denna kommer att återta sin justerade sträckning genom
naturliga flöden via gröna passager i detaljplanen. Detta stigsystem
förbinder planområdet med Visborgsområdet.
Kvarstående syn- Synpunkter/Åtgärder
punkt från samrådet;

Fastighetsägaren I det samrådsyttrandet från fastighetsägaren kvarstår synpunkten på
till Västerhejde
ett eventuellt införande av förbud mot bekämpningsmedel.
Törnerska H agen
2:2
SamhällsbyggFastigheten ligger inom Visbys sekundära vattenskyddsområde.
nadsförvaltningen Grundvatten försörjer de allra flesta av Visbys hushåll och måste därför
enligt lag skyddas mot skadliga ämnen som petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra föroreningskällor.

För vattenskyddsområdet gäller Vattenskyddsföreskrifter för Visbys
grundvattentäkter, antagna av Regionfullmäktige 2015-03-30. Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter
som omfattas av vattenskyddsområde och riktar sig i första hand till
markägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter inom området. Föreskrifterna ställer krav på anmälansplikt för bland annat
schaktningsarbeten, hantering av brandfarliga ämnen och bekämpningsmedel.
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått
kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 kap 1 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten, tel 112, Miljö- och byggnämnden samt vattentäktens huvudman, Teknikförvaltningen, Region
Gotland.

Visby den 27/2 2019

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare

Behovsbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2015/6226
7 juni 2017

Jimmy Holpers

Länsstyrelsen Gotlands län

Västerhejde Annex 1:1
Ställningstagande till behovet av miljöbedömning
Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samråd om denna bedömning genomförs med länsstyrelsen, enligt förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 4 kap 34 § andra stycket).
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt Region
Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan
omfattning att en miljöbedömning ska krävas.

Miljöförhållanden och andra aspekter som har beaktats i bedömningen
Platsen

Planområdet ligger söder om Visby och Visborg i norra delen av Västerhejde.
Området består av skog av varierande ålder och sammansättning. Vissa floravärden
finns noterade inom planområdet, främst i vägkanter, gläntor och öppnare platser.
Friluftslivet är begränsat inom planområdet, det finns en del mindre stigar i skogen,
dock inga större stråk som uppenbart nyttjas av många människor.
Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns noterade.
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområdet och föreslaget sekundärt
vattenskyddsområde. Utsläpp från toalett är ej tillåtet att infiltrera inom detta
område.
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Behovsbedömning
BN 2015/6226

De ekosystemtjänster som kan finnas i området är:
Försörjande - skogsbruk. Reglerande och upprätthållande – klimat/erosion/livsmiljö
samt i viss mån Kulturella – Rekreation/hälsa.
En naturvärdesinventering genomfördes under sommaren 2016 av genomförts av
Gotlands Botaniska Förening. (Bifogas).

Bild 1. Planområdets läge i Västerhejde
Planen

En förfrågan om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ansökan avser en kompletterande bebyggelsegrupp på 9 tomter till bebyggelsen längs
väg 562 mellan Visby och Stenkumla. Tomterna placeras på ömse sidor om den
mindre vägen som ansluter till väg 562.
Placeringen av de föreslagna tomterna har justerats utifrån den genomförda
naturvärdesinventeringen.
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Bild 2. Planförslaget.
Bedömning

Miljöförhållanden, som bör vara aktuella för bedömningen om de innebär betydande
miljöpåverkan, är främst vattenskyddsområdet samt områdets betydelse för friluftsliv
och naturvård.
VA-frågan är extra viktig i detta planarbete. I och med att planområdet ligger inom
Visbys vattenskyddsområde så tillåts inte infiltration av toalettvatten. Detta skall lösas
genom att toaletter ansluts till sluten tank. Detta är ett ärende hos Miljö och
hälsoskyddsnämnden som får avgöra att exakt utformning följer de riktlinjer och
lagar som finns. Provpumpning av vatten har genomförts som visar på tillräckliga
mängder dricksvatten, dock kvarstår provtagning avseende kvalitet vilket kommer att
göras. Dagvatten infiltreras lokalt inom planområdet. Ingen avvattning kommer att
behövas.
Att planlägga för 9 villatomter, justerade utifrån naturvärdesinventeringen innebär
sannolikt ingen större skada på några högre naturvärden. De artfynd som finns
noterade är i öppna gläntor, vägkanter, i gränser mellan öppen mark och skog. Det är
möjligt att en exploatering här faktiskt bidrar positivt till naturvärdena på platsen.
Det blir fler öppna gläntor i den annars slutna skogen, fler kantzoner. Den sandiga
marken kan även med viss störning i området bidra till habitatbildning för de vilda
bin Visborgsområdet strax norrut (motorcrossbanan m.fl.) är känt för.
Ekosystemtjänster påverkas både positivt och negativt av ett plangenomförande. De
försörjande påverkas i viss grad negativt då bruksvärd skog tas ur produktion. Även
reglerande tjänster kan påverkas något negativt då skogen tas bort, klimatreglerande
och upprätthållande, det kan bli viss, om än mycket liten omfattning, erosion av sand
som idag binds av skogen. Dock stärks andra tjänster såsom biologisk
mångfald/livsmiljö vilka i området som stort bedöms väga upp för de eventuellt
minskade ekosystemtjänsterna.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Behovsbedömning
BN 2015/6226

Klimatförändringar – Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för
klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de
boende på platsen då tomter i skog föreslås, den skog som står kvar runt
fastigheterna bidrar till skuggning samt har en svalkande effekt. Området är relativt
plant vilket medför att ras eller skred inte är relevant, dock kan mycket kraftig
nederbörd tillsammans med de sandiga jordarna medföra lokal erosion i diken etc.
om vattnet leds iväg. I planen förordas dock lokalt omhändertagande. Det kan
innebära svårigheter att bli av med vatten på de egna tomterna vid mycket kraftiga
skyfall, vid ihållande regn eller vid snösmältning om den sandiga jorden är mättad.
Området runt tomterna kommer fortsatt vara obebyggt vilket lämnar utrymme för
åtgärder såsom lagringsdammar eller liknande vid eventuella framtida behov.
För friluftslivet så innebär inte exploateringen någon påtaglig skada. Planförslaget
lämnar naturmark mellan vissa av tomterna så människor och arter kan passera.
Arbetet med grön infrastruktur bedöms därmed inte motverkas av ett
plangenomförande.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande förutsatt att
avloppslösningen sker enligt förslaget.
Påverkans totaleffekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av förslagen plan
inte medför en betydande miljöpåverkan förutsatt att avloppslösningen följer Miljö
och hälsoskyddsnämndens beslut.
Det bedöms vara en plan som medger bebyggelse av ytterligare bostäder samt
anlägga vägstruktur med liten påverkan på miljö och människor och med liten total
påverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jimmy Holpers
Regionekolog

4 (4)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 129

Detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1
(skifte 2), antagande

RS 2019/468

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Detaljplanen för Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av antas

Miljö- och byggnämnden fattade 2019-03-13, § 54 beslut om att godkänna planförslaget avseende Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade
kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären
och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst 2000 kvm. Den
valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att
befintlig tallskog inramar respektive tomt samt att stigar genom området säkerställs.
Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en
huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så att den
integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom solceller
eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får tomterna
inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att miljö-och byggnämndens beslut kan
bifallas och föreslår därför att planförslaget godkänns av regionstyrelsen och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2019-03-13, § 54
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/916
30 april 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Fastighetsreglering Östergarn Katthammarsvik 2:1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av
del av fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 till fastigheten Östergarn
Katthammarsvik 2:2 som ägs av Kjell-Arne Jakobsson. Överenskommen
ersättning uppgår till 700 000 kronor.

Sammanfattning

I besparingssyfte har TN beslutat (2016-02-17 TN § 32 punkt 6) att ett urval av ej
lönsamma hamnar ska säljas. Detta ska i första hand ske som en direktförsäljning till
arrendatorn till marknadspris.
Katthammarsviks hamn utgörs av fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 som
ägs av regionen. Cirka 1 ha av fastigheten är sedan 1992 upplåtet med ett
lägenhetsarrende till Kjell-Arne Jakobsson. Därutöver har piren upplåtits till
Katthammarsviks Rökeri AB via ett nyttjanderättsavtal som löper sedan 2013.
Aktuellt område har via en marknadsvärdering prissatts till 700 000 kronor. Då
arrendatorn äger intilliggande fastighet kan marken regleras in i arrendatorns
befintliga fastighet som utgörs av Östergarn Katthammarsvik 2:2, Rökeriet i
Katthammarsvik.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har identifierat ett antal, för regionen, olönsamma hamnar. Det är
framför allt underhållskostnader samt framtida investeringar som är betungande.
Hamnarna är utarrenderade och den löpande driften sköts och bekostas av
arrendatorerna men större investeringar ska regionen stå för. Som arrendator är
utvecklingsmöjligheterna av hamnen begränsad då ett arrende inte kan pantsättas och
är därmed inte belåningsbart hos kreditgivarna. Vid ett förvärv skapas däremot
möjligheter att utveckla befintlig verksamhet.
Ägaren till fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:2 driver Rökeriet i
Katthammarsvik. Verksamheten har funnits på platsen sedan 1946 och sysselsätter
idag cirka 10 årsanställda. Restaurangen har blivit ett mycket populärt utflyktsmål och
håller öppet året om med undantag för 6 veckor under januari och februari. Marken
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/916

som arrenderats har i första hand nyttjats som parkering för restaurangens gäster
men också för husbilar och parkerande badgäster. Katthammarsviks Rökeri vill
organisera parkeringen (som kan vara kaotisk på sommaren) och även inkludera
piren i verksamheten. Området är markerat i den fördjupade översiktsplanen som ett
LIS-området (landsbygdsutveckling i strandnära läge) vilket innebär att det kan finnas
utvecklingsmöjligheter, speciellt då det gäller att stärka befintliga verksamheter och
tex bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen. Området är avgörande för
restaurangen då inga alternativ till parkering finns inom lämpligt avstånd.
I syfte att fastställa en köpeskilling har regionen låtit utföra en fastighetsvärdering
som fastställt marknadsvärdet för del av Östergarn Katthammarsvik 2:1 till 700 000
kronor, se bilaga. Aktuellt område framgår nedan.

Fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:2 ligger omgärdat av fastigheten Östergarn
Katthammarsvik 2:1 och därför bedöms en fastighetsreglering vara lämplig. I stället
för ett traditionellt köpeavtal har därför parterna skrivit en överenskommelse om
fastighetsreglering. Nuvarande arrendator bekostar lantmäteriförrättningen.
Den del av området som ligger söder om rökeriet och väster om vägen har inte
omfattats av de båda arrendena. Inom området finns fiskebodar, en äldre kalkugn
och en garngård. Området har skötts av Rökeriet. En bod arrenderas ut av regionen
till en privatperson. Övriga bodar har inget arrendeavtal och de flesta ägs av ägaren
till fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:2.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/916

Anledningen till att inkludera denna del i det område som föreslås ingå i en
fastighetsreglering är att skapa en ändamålsenlig fastighetsindelning Även att
sammanhålla den byggrätt som kvarstår enligt befintlig plan och därmed stärka
planens intentioner, se nedan, är ett motiv. Här kan det finnas möjlighet att tex
uppföra ett servicehus för besökande båtgäster. Då det övergripande motivet till
avyttring av Katthammarsviks hamn är besparingar bör området inkluderas i
fastighetsregleringen. I nyttjanderättsavtal tecknat mellan parterna, se bilaga, regleras
att området ska hållas öppet för allmänheten.

Den del av fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 som utgörs av den östra delen
av fiskehamnen nyttjas av fiskehamnen men arrendeavtal med regionen saknas. Detta
område föreslås att inte omfattas av fastighetsregleringen. Den andra delen av
fiskehamnen ägs av en samfällighetsförening.

Det har funnits förslag på att från fastighetsregleringen exkludera ett område som
utgörs av den södra delen av arrendet, se nedan.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/916

Området, som utgörs av ett stråk som ska leda till badplatsen, anges i planen som
parkmark med enskilt huvudmannaskap vilket innebär att drift och skötselansvar
åläggs regionen ifall det exkluderas ur fastighetsregleringen. Detta är inte förenligt
med besparingsmotivet och att denna del skulle utgöra en egen fastighet bedöms inte
heller som ändamålsenligt. I nyttjanderättsavtalet påtalas att området ska hållas öppet
för passage till badstrand.
I nyttjanderättsavtalet säkras även upp möjligheter för trafik att vända på området
samt parkering för besökande badgäster, se bilaga.
Driftresultatet för hamnen har varit negativt i många år, se nedan
Arrendeavgift
Övriga bidrag
Byggnads- och anläggnings
Lokalhyror
Mindre rep och underhåll
Anläggnings- och reparati
Förbrukningsmaterial
Avskrivning byggnader
Internränta
Totaler

Budget 2019
2
38

2018
2
38
-1,3
-1,6

2017
2
38
-4,5
-9,4
-65,6

-1,1
-102,8
-29,3
-97

-29,9
-76,1
-30,4
-176

2016
2
21
-32,8

2015
2
14
-2,6

-475,2
-103
-37
-100

-56
-49,1
-590

-46,1
-42,8
-76

Det bokförda värdet på Katthammarsviks Hamn uppgår till 1,4 mnkr. Anledningen
till det höga värdet är att piren renoverats (vilket till delar utfördes med hjälp av ett
investeringsstöd från Länsstyrelsen). Investeringen återspeglas inte i ett
marknadsvärde då den inte genererar högre intäkter. Överlåtelsen innebär en förlust
på 700 tkr men uppvägs av att området ges möjlighet att utvecklas och att undslippa
framtida negativa driftresultat och investeringar.
Motiv för avsteg från riktlinjer

I enlighet med Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
(RF 2019-03-25 §127) ska försäljning ske på den öppna marknaden i konkurrens och
alla avsteg skall motiveras. Motivet till en direktförsäljning till arrendatorn är att
arrendatorn har byggt en verksamhet som förutsätter nyttjande av marken i
enlighet med nuvarande arrende som tecknats sedan många år tillbaka.

Bedömning

Katthammarsviks hamn har sedan många år varit olönsam för regionen och därför
pekats ut som en hamn lämplig för försäljning ur ett besparingsperspektiv.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/916

Fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 ligger inom ett område som i den
fördjupade översiktsplanen utpekats som ett LIS-område. För att upphäva
strandskyddet inom ett LIS-område ska detta motiveras. Åtgärden ska till exempel
bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen. Genom att reglera in aktuellt område i
fastigheten där Katthammarsviks Rökeri är etablerad skapas långsiktiga
förutsättningar för verksamheten att utvecklas.
Överenskommen ersättning bedöms vara marknadsmässig och
regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna
överenskommelsen om fastighetsreglering.

Beslutsunderlag

Överenskommelse om fastighetsreglering
Värdebedömning
Nyttjanderättsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF Hamnavdelningen
TKF Mark & Stadsmiljö
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 130

Försäljning av del av fastigheten Östergarn
Katthammarsvik 2:1

RS 2017/916

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I besparingssyfte har tekniska nämnden beslutat 2016-02-17, § 32 punkt 6 att ett
urval av ej lönsamma hamnar ska säljas. Detta ska i första hand ske som en direktförsäljning till arrendatorn till marknadspris.
Katthammarsviks hamn utgörs av fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 som
ägs av regionen. Cirka 1 ha av fastigheten är sedan 1992 upplåtet med ett lägenhetsarrende till Kjell-Arne Jakobsson. Därutöver har piren upplåtits till Katthammarsviks
Rökeri AB via ett nyttjanderättsavtal som löper sedan 2013. Aktuellt område har via
en marknadsvärdering prissatts till 700 000 kronor. Då arrendatorn äger intilliggande
fastighet kan marken regleras in i arrendatorns befintliga fastighet som utgörs av
Östergarn Katthammarsvik 2:2, Rökeriet i Katthammarsvik.
Katthammarsviks hamn har sedan många år varit olönsam för regionen och därför
pekats ut som en hamn lämplig för försäljning ur ett besparingsperspektiv.
Fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 ligger inom ett område som i den
fördjupade översiktsplanen utpekats som ett LIS-område. För att upphäva strandskyddet inom ett LIS-område ska detta motiveras. Åtgärden ska till exempel bidra till
att skapa långsiktiga arbetstillfällen. Genom att reglera in aktuellt område i fastigheten
där Katthammarsviks Rökeri är etablerad skapas långsiktiga förutsättningar för verksamheten att utvecklas.
Överenskommen ersättning bedöms vara marknadsmässig och regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna överenskommelsen om
fastighetsreglering.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Linder, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/983
8 april 2019

Karl Risp

Regionstyrelsen

Motion. Bistånd till papperslösa
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Elin Bååth (F!) har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar riktlinjer
som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa
barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Socialnämnden har utrett ärendet och har föreslagit avslag på motionen (beslut SON
§37 2018-03-21). I utredningen framförs sammanfattningsvis följande:
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
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Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att
överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §. Socialförvaltningen beviljar idag undantagsvis
bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på första lön (vilket innebär svarta pengar
eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller till hemresa.
Motionen ger två dilemman. Dels att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Socialförvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt
med”, med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer till
exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om avslag och gör inte egna
bedömningar i sakfrågan om en klient söker bistånd på grund av det.
Det andra dilemmat är att om bistånd beviljas utifrån ett barnperspektiv så innebär
det indirekt att man lägger på barnen att försörja sina föräldrar. Det blir
problematiskt utifrån ett barnperspektiv.
Den föreslagna förändringen undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Under behandlingen i Regionstyrelsen den 29 maj 2018 skickades motionen på
återremiss för komplettering med information om hur andra kommuner hanterar
frågan (§ 125, 2018-05-29). Enligt SKL finns enbart två kommuner som fattat
principbeslut att erbjuda mer än nödbistånd till personer och familjer som lever som
papperslösa. En av dessa kommuner har därefter dragit tillbaka det principbeslutet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning vilket framgår av
tjänsteskrivelsens sammanfattning. Så gott som alla kommuner i Sverige saknar
principbeslut och därmed riktlinjer för att erbjuda mer än nödbistånd till personer
och familjer som lever som papperslösa. Av två kommuner som har fattat
principbeslut har en dragit tillbaka det.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är därmed att regionstyrelsen
bör föreslå att regionfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag

Beslut SON § 37 2018-03-21
Tjänsteskrivelse SOF 2018-02-21
Motion FI 2017-10-23
Beslut RS § 125, 2018-05-29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Registrator SON, Elin Bååth, FI

2 (2)

Motion:
Till:

Bistånd till papperslösa barn
Regionfullmäktige

Barn kan inte hållas ansvariga för sina föräldrars beslut, och deras bästa måste alltid sättas i första
rummet. Det slår Barnkonventionen fast - en konvention som Sverige undertecknat och därmed
förbundit sig att följa. Barnkonventionen slår även fast att ”varje barn har rätt till social trygghet
och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar”, samt att konventionsstaterna i fråga om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska ”vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det
yttersta av sina tillgängliga resurser”.1
Att Sverige inte lever upp till sina åtagande påpekades av FN senast 2015 när FN:s
Barnrättskommitté riktade kritik mot Sverige. En av de punkter man ställde sig kritisk till var i
vilken hänsyn som egentligen tas till barns bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar. Det
handlar exempelvis om i vilken mån bistånd beviljas till papperslösa barnfamiljer.
Huruvida papperslösa barnfamiljer ska beviljas bistånd eller inte är ytterst en individuell bedömning
av den enskilda handläggaren, men det är också en fråga om politisk viljeinriktning. En dom i
Högsta förvaltningsdomstolen fastslog när kommunen inte är skyldig att ge någon bistånd, men det
innebär inte att kommunerna inte får ge bistånd. Thomas Bull, ett av de justitieråd som prövat fallet
säger: ”Det vi har tagit ställning till är egentligen bara de fall där en kommun är skyldig att ge
någon bistånd, men det finns en bestämmelse i socialtjänstlagen att kommunen får ge stöd också i
andra fall. Det står dem alltså helt fritt att göra det om de tycker att det är en lämplig lösning.”2
Både Malmö och Stockholms stad har utifrån detta valt att sätta barnens bästa i centrum och alltså
ge papperslösa barnfamiljer möjlighet att beviljas bistånd. Stockholm stad har dessutom antagit
riktlinjer som uttryckligen specificerar detta.3 På Gotland är det dock annorlunda. I ett
interpellationssvar 2017-10-23 skriver socialnämndens ordförande att socialtjänsten på Gotland
efter Högsta förvaltningsdomstolens dom ”upphört att ge ekonomiskt bistånd till de som fått avslag
på sin asylansökan.”
Mot bakgrund av barnkonventionen, och vetskapen om att barn som lever gömda är en mycket
utsatt grupp och där många lever under mycket svåra förhållanden, anser jag att Region Gotland bör
agera på samma sätt som Stockholms stad.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland antar riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till
papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2017-10-23

1

Barnkonventionen unicef.se/barnkonventionen

2

Sveriges Radio 2017-06-05 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6711334

Handläggning av ekonomiskt bistånd - riktlinjer. Dnr 3.1.1-596/2015. Stockholms stad. http://
insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1906602
3

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-21

SON § 37

RS remiss: Motion. Bistånd till papperslösa

SON 2017/432
SON/AU § 20

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att avslå motionen.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar
riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa
barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att
överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §.
Förvaltningen beviljar idag undantagsvis bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på
första lön (vilket innebär svarta pengar eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller
till hemresa.
Forts.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-21

Forts. SON § 37
Bedömning

Dilemmat är att Region Gotland inte ställer sig lojala med Migrationsverkets beslut.
Förvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt med”, med andra myndigheters
beslut. Förvaltningen följer till exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om
avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan om en klient söker bistånd på
grund av det.
Föreslagen förändring undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Beslutsunderlag

Motion, Bistånd till papperslösa barn, Elin Bååth, Feministiskt initiativ, daterad 23
oktober 2017.
Tjänsteskrivelse - svar på motion daterad 21 februari 2018.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
I tjänsteskrivelsen daterad 21 februari 2018 har förvaltningen som förslag till beslut
angett att ” Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att anse motionen besvarad”.
Arbetsutskottet enades på sammanträdet den 7 mars 2018 om att förslag till beslut
ska vara att ”Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att avslå motionen”.
Socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag och avslår motionen.
Skickas till
RS registrator RS 2017/983
Karl Risp, strateg RSF

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2017/432
21 februari 2018

Christina Godarve

Socialnämnden

RS remiss: Motion. Bistånd till papperslösa
Förslag till beslut

•

Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar
riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa
barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande i denna fråga klargjort att personer
som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen då de
omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Ärendebeskrivning

Feministiskt initiativ, (FI), har ställt en motion angående bistånd till papperslösa barn.
Som bakgrund anger Fi att huruvida papperslösa barnfamiljer ska beviljas bistånd
eller inte är ytterst en individuell bedömning av den enskilde handläggaren, men det
också en fråga om politisk viljeinriktning. En dom i högsta förvaltningsrätten har
fastslagit när kommunen inte är skyldig att ge något bistånd till papperslösa personer,
med det innebär inte att kommunerna inte får ge bistånd. Fi uppger att både Malmö
och Stockholm stad har utifrån detta valt att sätta barnens bästa i centrum och har
beslutat ge papperslösa barnfamiljer möjlighet att bevilja bistånd. Fi skriver att barn
inte kan hållas ansvariga för sina föräldrar beslut, och att deras bästa måste alltid
sättas i första hand. I motionen yrkas att Region Gotland antar riktlinjer som
tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa barnfamiljer,
samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller utlänningen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I domskäl i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig undan
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och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i fråga
upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 3 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Av överklagandebestämmelserna i 16
kap. 3 § följer emellertid att dessa paragrafer inte ger enskilda en sådan rätt till
bistånd som kan prövas i domstol.
Stockholm stad och Malmö har beslutat att bevilja barn till papperslösa familjer.
Förvaltningen beviljar idag undantagsvis bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på
första lön (vilket innebär svarta pengar eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller
till hemresa.
Om man skulle bevilja barnen riksnorm ställer det fler frågor än svar i dagsläget, t.ex.:
Ska man lägga på barnen att försörja sina föräldrar? Det innebär att ha ett
barnperspektiv att lägga det ansvaret på barnen i en familj.
Det som blir även ett dilemma är att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Förvaltningens arbete hittills har alltid gått "i takt med",
med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer t.ex. Försäkringskassa och Akassans beslut om avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan om en klient
söker bistånd på grund av det.
Bedömning

Föreslagen förändring undergrävande av tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Beslutsunderlag

Motion, Bistånd till papperslösa barn, Elin Bååth, Feministiskt initiativ,
daterad 23 oktober 2017.
Tjänsteskrivelse- svar på motion daterad 21 februari 2018.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
Karl Risp, strateg RSF
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 131

Motion. Bistånd till papperslösa

RS 2017/983

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Motionen avslås.

Elin Bååth (F!) har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar riktlinjer
som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Socialnämnden har utrett ärendet och har föreslagit avslag på motionen 2018-03-21,
§ 37. I utredningen framförs sammanfattningsvis följande:
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §. Socialförvaltningen beviljar idag undantagsvis
bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på första lön (vilket innebär svarta pengar
eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller till hemresa.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 131 forts
RS 2017/983

Motionen ger två dilemman. Dels att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Socialförvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt
med”, med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer till exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan
om en klient söker bistånd på grund av det.
Det andra dilemmat är att om bistånd beviljas utifrån ett barnperspektiv så innebär
det indirekt att man lägger på barnen att försörja sina föräldrar. Det blir problematiskt utifrån ett barnperspektiv.
Den föreslagna förändringen undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Under behandlingen i regionstyrelsen den 29 maj 2018 skickades motionen på återremiss för komplettering med information om hur andra kommuner hanterar frågan
(§ 125, 2018-05-29). Enligt SKL finns enbart två kommuner som fattat principbeslut
att erbjuda mer än nödbistånd till personer och familjer som lever som papperslösa.
En av dessa kommuner har därefter dragit tillbaka det principbeslutet.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning vilket framgår av
tjänsteskrivelsens sammanfattning. Så gott som alla kommuner i Sverige saknar
principbeslut och därmed riktlinjer för att erbjuda mer än nödbistånd till personer
och familjer som lever som papperslösa. Av två kommuner som har fattat
principbeslut har en dragit tillbaka det.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är därmed att regionstyrelsen
bör föreslå att regionfullmäktige avslår motionen.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande om bifall till
motionen och regionstyrelseförvaltningens föreslag om att motionen ska avslås och
finner att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag

Motion 2017-10-23
Socialnämnden 2018-03-21, § 37
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/978
3 april 2019

Per Lundin

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Flytt av biblioteket i Fårösund tillbaka till
Fårösundsskolan
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med att regionstyrelsen har beslutat om flytt
av biblioteket tillbaka till Fårösundsskolan.

Sammanfattning

Leif-Åke Svensson har inkommit med medborgarförslag om att biblioteket vid
Kustateljén borde flytta tillbaks till Fårösundsskolan.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen inkom med förslag om flytt av bibliotek till
Fårösundsskolan till regionstyrelsens möte i december. Regionstyrelsen biföll
förslaget och flytt genomförs under fåren 2019.
Bedömning

Inför regionstyrelsens beslut i december gjorde regionsstyrelseförvaltningen följande
bedömning:
Folkbiblioteket i Fårösund har sedan flytten från skolan till Kustateljén sett en
minskad utlåning. Vidare har arbetsmiljön och besöksmiljön försämrats vilket går att
läsa i Arbetsmiljöverkets inspektion från juni månad.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en flytt av folkbiblioteket tillbaks till skolans
lokaler kommer möjliggöra såväl förbättrad utlåningsstatistik som samverkan med
skolan. Ett beslut av en flytt innebär att skolbiblioteket integreras med folkbiblioteket
utifrån ett identifierat behov från skolan. Kostnaden för identifierat behov samt del
av lokalen bekostas av utbildnings -och arbetslivsförvaltningen.
Beslutet att flytta biblioteket tillbaka till skolan innebär förändrad kostnadsbild för
såväl regionstyrelsen som barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden vilket föreslås regleras i samband med budgetberedningen
inför budget 2020.
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Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2018-12-12, § 371

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Region

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2018 -09- 1 8
Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Flytta tillbaka Fårosunds bibliotek från Kustateljén
till Fårösundsskolan.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bifogad bilagar

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering

f*1

Jag samtycker inte till internetpublicering

fl

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokforc! på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag-inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

-gr

Namnteckning
Namntortydlmande

Leif-Åke Svenss<
Mattiseväqen 4
Posl adress
62462 Fårösund
H-postadress
v65@rung.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

I Kustateljén i Fårösund finns Fårösunds bibliotek, tillsammans med filmcrewutbildningen,
storyutbildningen och ungdomsgården. Här finns förutom verksamheternas kontorsutrymmen,
en 1000 kvm stor filmstudio samt snickeri, rekvisitaförråd, metallverkstad, två klipprum, en
mindre ljudstudio, en liten biograf med 15 platser och fyra loger möjliga att bo i för filmare
som får stöd från Film på Gotland. Det är alltså tänkt att människor skall kunna övernatta i
samma lokaler som biblioteket är beläget. Har man det så på Almedalens bibliotek också?
I september kommer man att spela in film och då får nian inte vara på övervåningen, eftersom
"klampandet" på övervåningen tydligen kommer att störa filminspelningen. Under samma tid
och av samma skäl kommer därför även fritidsgården att vara stängd. Dessutom låser man en
del av bibliotekets lokaler, då dessa skall användas av filmteamet.
Ventilationen för sådant oväsen (sus/brus) att en tidigare bibliotekarie var tvungen att ha
öronproppar. Belysningen är så dålig att det knappt går att läsa titlarna på böckernas
bokryggar. Lokalen, där in- och utlåning av böcker sker, är en öp pen planlösning - där kök,
matsal, samlingslokal och bibliotek samsas om samma utrymme - samtidigt. Ibland lagar man
mat eller äter lunch i lokalen och ibland har man samlingar, samtidigt som folk skall låna eller
lämna sina böcker - eller vill sitta i lugn och ro och läsa en tidning (om det finns någon plats
över). Den 13/9 var jag vid biblioteket vid 13:30-tiden för att lämna och låna några böcker.
Då satt det fullt av folk och åt lunch där. De övriga platserna var belamrade med div. kläder,
datorer, etc. så det fanns ingenstans att sitta för övriga besökare. Men det var å andra sidan ett
utmärkt exempel på när bibliotekverksamheten här på norr fungerar som allra sämst. Det här
är en så pinsamt dålig och tråkig miljö för såväl bibliotekarie som för låntagare. Har verkligen
detta godkänts av Miljö- och Hälsa?
Ända sedan flytten från skolan, har det varit trångt mellan hyllorna och så dåligt urval av
böcker, att man kan misstänka att hit skickas bara böcker som utgallrats från andra bibliotek.
För några år sedan låg biblioteket centralt i samhället, i trivsamma, ljusa lokaler och nyttjades
av både skolan och samhället - människor gick dit för att i lugn och ro kunna läsa sin tidning
och ströva runt bland bokhyllorna. Idag vet inte längre människor var biblioteket ligger. Det
ligger för avsides och för långt ifrån centrum. Meningen var att Fårösundsskolan skulle låna
böcker här. Vid alla de tillfällen jag besökt biblioteket (ungefär l gång/vecka), så har jag
aldrig sett en elev från Fårösundsskolan här - elever hinner helt enkelt inte gå till och från
Kustparken under skoltid.
Och eftersom det sällan finns lugn och ro att sitta och! läsa i en dagstidning, eller bläddra i en
bok, så går människor numera bara hit (de som hittar hit) för att lämna och hämta böcker de
beställt via bibliotekets internetportal. Är det rentav så att man påbörjat en smygnedläggning
av biblioteket och att flyttningen av biblioteket till Kustparken bara var första steget?
Vi är många i Fårösund, som vill att biblioteket skall flyttas tillbaka till sina tidigare lokaler i
skolan - eller till annan lämplig lokal, centralt i samhället.

Fårösund 2018-09-13
Leif-Åke Svensson
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Medborgarförslaget anses besvarat med att regionstyrelsen har beslutat om flytt av
biblioteket tillbaka till Fårösundsskolan.

Leif-Åke Svensson har inkommit med medborgarförslag om att biblioteket vid
Kustateljén borde flytta tillbaks till Fårösundsskolan.
Inför regionstyrelsens beslut i december gjorde regionsstyrelseförvaltningen följande
bedömning:
Folkbiblioteket i Fårösund har sedan flytten från skolan till Kustateljén sett en
minskad utlåning. Vidare har arbetsmiljön och besöksmiljön försämrats vilket går att
läsa i Arbetsmiljöverkets inspektion från juni månad.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en flytt av folkbiblioteket tillbaks till skolans
lokaler kommer möjliggöra såväl förbättrad utlåningsstatistik som samverkan med
skolan. Ett beslut av en flytt innebär att skolbiblioteket integreras med folkbiblioteket
utifrån ett identifierat behov från skolan. Kostnaden för identifierat behov samt del
av lokalen bekostas av utbildnings -och arbetslivsförvaltningen.
Beslutet att flytta biblioteket tillbaka till skolan innebär förändrad kostnadsbild för
såväl regionstyrelsen som barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilket föreslås regleras i samband med budgetberedningen inför
budget 2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018_09-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03
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Elene Negussie

Regionstyrelsen

Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden
Visby – rapport om projektets genomförande
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby fortskrider enligt
plan och tidsplanering. Arbetet följer riktlinjerna för världsarvskonventionen och
genomsyras av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Unescos Rekommendation om
det historiska urbana landskapet från 2011.
Projektet leds av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en
styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper (1. förvaltning, skydd och
vård; livskraftig, hållbar stadskärna; 3. hållbar turism; 4. miljö, energi och klimat; 5.
riskhantering och krisberedskap; 6) interpretation och kunskapsuppbyggnad; 7.
innovation och digitalisering).
Projektet utformas i samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med
världsarvets olika intressenter. Dialogprocessen består av tre komponenter:
världsarvsforum som vänder sig till en bred allmänhet; fokuserade dialogmöten som
genomförs av de tematiska arbetsgrupperna; och en enkät- och intervjustudie som
vänder sig främst till boende, verksamma och fastighetsägare inom världsarvet men
även övriga boende på Gotland.
Världsarvsstrategin lämnas in den 16 oktober för beslut av regionfullmäktige den 16
december 2019.
Ärendebeskrivning

Arbetsnamnet för projektet har ändrats från ’Ny handlingsplan för Hansestaden
Visby’ till ’Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby’
(förkortas härefter som ’världsarvsstrategin’) för att återspegla att dokumentet
innehåller både strategiska målsättningar och åtgärder.
Projektet fortskrider enligt plan och tidsplanering. Information om projektet läggs
upp på hemsidan allt eftersom (https://www.gotland.se/100803). Arbetet följer
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riktlinjerna för världsarvskonventionen och genomsyras av hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 och Unescos Rekommendation om det historiska urbana landskapet.
Ett första utkast av världsarvsstrategin färdigställs i slutet av juni 2019 och lämnas in i
slutlig version den 16 oktober för beslut av regionfullmäktige den 16 december 2019.
Projektorganisation:
Projektet leds av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en
styrgrupp, en projektgrupp och sju arbetsgrupper. Styrgruppen har sammanträtt tre
av totalt fyra gånger och består av följande personer: Stefan Persson (regional
utvecklingsdirektör/projektägare), Anders Malm (enhetschef samhälle och
kulturmiljö, länsstyrelsen), Susanne Thedéen (museichef Gotlands Museum), Johan
Åberg (samhällsbyggnadsdirektör), Jenny Iversjö (avd. chef planerings- och
utvecklingsavdelningen), Anders Jolby (utbildningsdirektör), Monica Frisk
(verksamhetsledare Gotlands Besöksnäring).
Projektgruppen träffas månadsvis och har sammanträtt fyra gånger. Projektgruppen
består av ledarna för respektive arbetsgrupp med representation från följande
organisationer: Region Gotland (SBF, TKF och RSF), Länsstyrelsen, Gotlands
Museum, Gotlands Besöksnäring, Medeltidsveckan, Uppsala Universitet Campus
Gotland och Visby Innerstadsförening.
Arbetsgrupperna - sammanfattning:
Inledningsvis tog projektledaren fram arbetsgruppsplaner för respektive arbetsgrupp
som bygger på målsättningarna i projektdirektivet i nära samarbetet med
arbetsgruppsledarna. Arbetsgrupperna lämnar in förslag till mål och åtgärder till
projektledaren senast den 30 maj 2019 för sammanställning och vidare bearbetning.
2003 års handlingsprogram för Hansestaden Visby är en viktig utgångspunkt i
arbetet. Följande sammanfattar kort arbetsgruppernas aktiviteter:
Förvaltning, skydd och vård: Hansestaden Visby förvaltas av flera aktörer och
skyddas genom olika lagstiftningar. Arbetsgruppen samlar relevanta aktörer och
diskuterar världsarvets långsiktiga omhändertagande (ringmuren, vallgravarna och
ruinerna, stadsbebyggelsen). Maria James, regionantikvarie Region Gotland och
Kristin Löfstrand, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen leder arbetsgruppen tillsammans.
Arbetsgruppsmötena visar på vikten av strategiskt samarbete mellan de olika
förvaltarna och att Region Gotlands roll som samordnare i världsarvsarbetet är
viktig. Ett dialogmöte hålls i Donnerska huset den 10 april med inbjudna
representanter från ett brett spektrum aktörer.
Hållbar, livskraftig stadskärna: Arbetsgruppen driver arbetet med att ta fram mål
och åtgärder för att säkerställa innerstaden som en levande, hållbar och attraktiv
stadsmiljö året. Stadsarkitekt Christian Hegardt (SBF) och enhetschef Åsa Seger
(TKF) leder gruppen och processar fram olika teman med relevanta resurspersoner
med utgångspunkt från 2003 års handlingsprogram för världsarvet. Följande teman
diskuteras: transporter, parkering, mobilitet, offentlig miljö, buller, luftföroreningar,
hållbar användning och ägandestrukturer i innerstaden i förhållande till begreppet
levande stadskärna. En tydlig uppfattning är att detaljplanen för innerstaden behöver
ses över vad gäller planering av funktioner i innerstaden för att motverka att staden
innanför murarna får en monofunktionell karaktär istället för en levande stadskärna.
Hållbar turism: Arbetsgruppen hållbar turism driver arbetet med att ta fram mål
och åtgärder kring hållbar turism kopplat till världsarvet Hansestaden Visby. En
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policy för hållbar turism inom världsarvet tas fram med utgångspunkt i Unesco:s
verktygslåda för hållbar turism i världsarv. Gruppen leds av Monica Frisk,
besöksnäringsstrateg GFB och Karin Winsnes, besöksnäringsstrateg Region Gotland.
I mars gjordes ett studiebesök till världsarvet Falu Koppargruva för att dra lärdomar
från det världsarv som kommit längst i Sverige med att tillämpa Unescos
metodmaterial. Studiebesöket ordnades genom föreningen Världsarv i Sverige vilket
visar på vikten av medlemskap i denna. Deltagande i organisationen för
världsarvsstäder (Organization of World Heritage Cities) har också bidragit till arbetet.
Under hösten deltog en delegation från Gotland i ett regionalt möte i Amsterdam
med temat hållbar turism. Vidare deltar en delegation i organisationens generalmöte i
Krakow 2-5 juni 2019. Eva Ahlin, regionråd med ansvar för världsarvsfrågor deltar
som politisk representant.
Miljö, energi och klimat: Arbetsgruppen tar fram förslag till mål och åtgärder för
miljö, energi och klimatanpassningsplan genom riskanalys väl integrerad med vård
och underhållsplanering. Gruppen leds av Petra Eriksson, universitetsadjunkt vid
Uppsala Universitet Camus Gotland och Elin Sander klimatanpassningssamordnare
på Länsstyrelsen. Varsam energieffektivisering av innerstadens trä- och
stenbebyggelse är viktig liksom hur befintlig och ny bebyggelse ska anpassas till
klimatförändringarna. Ett expertmöte hålls den 2 maj i Donnerska huset med
inbjudna aktörer från ett flertal organisationer.
Riskhantering och krisberedskap: Arbetsgruppen som leds av Per Wikberg,
brandingenjör på Region Gotland tar fram förslag för mål och åtgärder för
krisberedskap. Arbetsgruppen arbetar med att identifiera risker som kan hota
världsarvets långsiktiga bevarande, samt att integrera världsarvet i arbetet med
regionala och lokala riskanalyser. En workshop hölls i februari månad med god
representation från olika organisationer med diskussion kring olika risker för
världsarvsstaden.
Interpretation och kunskapsuppbyggnad: Arbetsgruppen driver arbetet med att
ta fram mål och åtgärder kring interpretation och kunskapsuppbyggnad i världsarvet
Hansestaden Visby. Gruppen leds av Björn Sundberg, verksamhetsledare
Medeltidsveckan som ordnar tre workshoppar under våren med fokus på frågor som
ett framtida världsarvscenter och hur världsarvet kan användas som strategisk
attraktionskraft.
Innovation och digitalisering: Arbetsgruppen tar fram förslag till mål och åtgärder
för digitala lösningar i förmedling och monitorering av världsarvet. En pilotstudie för
en 3D modell av det medeltida Visby tas fram. Gruppen leds av Anne Ståhl Mousa,
IT strateg Region Gotland och Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare
Riksantikvarieämbetet och i nära samarbete med Kulturarvsinkubatorn.
Dialogprocess:
Dialogprocessen består av tre komponenter: världsarvsforum, tematiska dialogmöten
som genomförs av arbetsgrupperna, samt en enkät- och intervjustudie. Under
Visbydagen den 6 oktober 2018 arrangerades ett världsarvsforum för att möjliggöra
delaktighet från allmänheten i ett tidigt stadium av projektet. Nästa världsarvsforum
hålls måndagen den 27 maj i Almedalsbiblioteket då arbetsgrupperna presenterar
förslag till mål och åtgärder för världsarvet. Ett tredje världsarvsforum med fokus på
världsarvsstrategin hålls i samband med Visbydagen den 5 oktober 2019. Genom
enkät- och intervjustudien inhämtas synpunkter kring världsarvet från boende,
verksamma och fastighetsägare främst i innerstaden men även övriga boende i Visby
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och på Gotland. Syftet med enkäten är en initial kartläggning av åsikter och attityder
kring världsarvet och den skyddade kulturmiljön. Politiken bjuds in till dialogmöten
och världsarvsforum och deltagande av politiker är ytterst viktigt eftersom
världsarvsstrategin inte kommer att remitteras.
Resurser:
En direktupphandlad konsult bistår i arbetet med dialogprocessen som stöd i
arrangerandet av världsarvsforum och i arbetet med enkät- och intervjustudien. En
projektassistent har bistått i projektarbete under perioden september 2018 till januari
2019. Flera organisationer bidrar med sin personal (Länsstyrelsen, Gotlands Museum,
Gotlands Besöksnäring, Uppsala Universitet Campus Gotland, Medeltidsveckan,
Domkyrkan, GotlandsHem, Riksantikvarieämbetet, Visby Innerstadsförening,
Fastighetsägarna och Visby Centrum. Projektet diskuteras även inom Världsarvsrådet
som har en central roll i uppföljning och genomförande av världsarvsstrategin.
Ett världsarvskontor har inrättats i Donnerska huset på kort sikt vilket bidrar till
projektet och Region Gotlands roll som samordnare för Hansestaden Visby generellt.
Möjligheten att nyttja Donnerska husets mötesrum och hörsal för olika aktiviteter
har varit av stor vikt för projektet. Det finns en uttalad önskan från flera aktörer
inom Världsarvsrådet att världsarvskontoret borde lokaliseras inom världsarvet för
bättre synlighet och närhet till världsarvets olika aktörer och intressenter.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att projektet Ny strategi och handlingsplan för
världsarvet Hansestaden Visby fortskrider enligt plan och inom de tids- och
budgetramar som finns för projektet.
Beslutsunderlag

Konventionen om skydd för världens natur- och kulturarv, ’världsarvskonventionen’
(UNESCO, 1972)
Världsarvskonventionens riktlinjer (Operational Guidelines for the Implementation
of the World Heritage Convention, UNESCO, 2016)
Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med
åtgärdsplan (KS § 256 2003-10-30).
Vision Gotland 2025, Regionalt utvecklingsprogram för Gotland-RUP
Retroactive Statement of Outstanding Universal Value for the Hanseatic Town of
Visby
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Länsstyrelsen Gotlands län
Gotlands Museum
Världsarvsrådet
Riksantikvarieämbetet
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Informationen godkänns.

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby fortskrider enligt plan och tidsplanering. Arbetet följer riktlinjerna för världsarvskonventionen och genomsyras av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Unescos
rekommendation om det historiska urbana landskapet från 2011.
Projektet leds av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper (1. förvaltning, skydd och
vård; livskraftig, hållbar stadskärna; 3. hållbar turism; 4. miljö, energi och klimat; 5.
riskhantering och krisberedskap; 6) interpretation och kunskapsuppbyggnad; 7.
innovation och digitalisering).
Projektet utformas i samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med
världsarvets olika intressenter. Dialogprocessen består av tre komponenter:
världsarvsforum som vänder sig till en bred allmänhet; fokuserade dialogmöten som
genomförs av de tematiska arbetsgrupperna; och en enkät- och intervjustudie som
vänder sig främst till boende, verksamma och fastighetsägare inom världsarvet men
även övriga boende på Gotland.
Världsarvsstrategin lämnas in den 16 oktober för beslut av regionfullmäktige den
16 december 2019.
Förvaltningens bedömning är att projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby fortskrider enligt plan och inom de tids- och budgetramar
som finns för projektet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Elene Negussie, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-10
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