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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under februari månad 2021:
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 8 ärenden.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 10 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 18 bifall.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 4 bifall.
Begagnande av offentlig plats: 4 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 30 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende exploatering vatten: 7 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 25 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 3 ärenden.
Yttrande över grannebrev från miljö- och byggnämnden: 37 ärenden.
Övriga markärenden: 4.
VA-ändringsanmälan: 1 ärende.
Lokala trafikföreskrifter: 5 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 15 bifall, 1 avslag.
Grävtillstånd: 6 bifall.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 29 bifall.
Färdtjänst: 29 bifall, 5 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 28 bifall.
PRH Förare: 14 bifall, 2 avslag.
PRH passagerare: 4 bifall, 2 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 4 bifall, 4 avslag.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 23 ärenden.
HR beslut angående personal: 7 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2021/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 24 februari 2021

TNau/TN Mars 2021

Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Mars 2021
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.
Rev
Ä

Ä

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Entreprenad

TKF

Feb 2021
(Jan 2021)

TN

Höst 2021
(Mars 2021)

Projekt- och byggledning

Ramavtal

TKF

TN

Besiktningspersoner
Entreprenader

Ramavtal

TKF

Oklart
(Juni)
Oklart

Oklart
(Sept 2020)
Oklart

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

Ramavtal

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Drift/underhåll
högspänningsanl.

TNau el TN

Jan 2021
(Nov 2020)
Feb 2021
(Dec 2020)

TNau

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart
(Juni 2020)

TNau

Mars 2021
(Feb 2021)
April 2021
(Mars 2021)

Ä

VA-ledningar Garda Ljugarn

Entreprenad

TKF

April 2021
(Feb 2021)

TN

Maj 2021
(Mars 2021)

Ä

Kross- & sorterverk samt
hjullastare

Entreprenad

TKF

Sommar
2020

TN

April 2021
(Mars 2020)

Ä

Slamfordon

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

April 2021
(Mars 2021)

Entreprenad

TKF

Entreprenad

TKF

Entreprenad

TKF

Mars 2021
(Dec 2020)
April 2021
(Mar 2021)
Feb 2021

TNau

Ä

Ljugarn ARV
utloppsledning
VA ledning Sanda
Stenhuse - Västergarn
Drift ÅVC Hemse

(April 2021)
(Feb 2021)
Maj 2021
(April 2021)
April 2021

Ä

Paviljonger Visby lasarett

X

Juridiska tjänster

TKF
Ramavtal

TKF

TN
TN
TN

Oklart

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF

TNau/TN

Mars 2021
(Feb 2021)
Oklart
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Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för
beslut

RSF

Dec 2021
Beslut om
tilldelning
Juli 2022

upphandling
Trafikupphandl.
kollektivtrafiken
Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

Tjänst
Ramavtal/nytt avtal fr
2022-07-01

TKF/Kollektivtarfik/AUF

RSF

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/369
25 februari 2021

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för den allmänna kollektivtrafikens
trafikeringskostnad
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag om 14,8
miljoner kronor för den allmänna kollektivtrafikens trafikeringskostnad.

Sammanfattning

Budgeten för år 2021 avser 86 miljoner kronor för kollektivtrafikens
produktionskostnad, för biljettintäkterna har 16,5 miljoner kronor budgeterats. På
grund av den pågående coronapandemin prognostiseras att biljettintäkterna blir 7,1
miljoner kronor lägre. Produktionskostnaden kommer att bli 7,7 miljoner kronor
högre än budgeterad. Den allmänna prishöjningen orsakar en prisjustering med 3,2
miljoner kronor. Resterande 4,5 miljoner kronor beror både på ett ökat utbud och på
mer omfattande tomkörningar än förväntat. Det sistnämnda orsakas av brist på
depåplatser på landsbygden, varför majoriteten av bussarna fick placeras på depån i
Visby. Således saknar den allmänna kollektivtrafiken sammanlagt 14,8 miljoner
kronor under 2021, varför det yrkas att Tekniska nämnden ansöker hos
regionstyrelsen om tilläggsanslag för allmän kollektivtrafik med motsvarande belopp.
Utan begärt tilläggsanslag krävs att kollektivtrafikens utbud avsevärt minskas för att
en budget i balans skall kunna nås. Eftersom både nuvarande tidtabell och
sommartidtabellen redan ligger fast skulle hela minskningen behöver läggas på
perioden 22 augusti – 31 december 2021. Under denna period uppgår TKF:s andel
av kilometerkostnaden till ca 11 miljoner kronor, varför en full kompensation av
underskottet enbart genom utbudsreduktion inte är möjlig. Ska produktionens
merkostnad kompenseras behöver utbudet reduceras med ca 600 000
fordonskilometer. Därmed skulle från och med 22 augusti endast 45 % av nuvarande
utbud återstå. Det föreslås tre olika scenarier för reduktionen, men det är i nuläget
osäkert om de verkligen kan genomföras.
Ärendebeskrivning

Kollektivtrafikens ekonomi är och förblir ansträngd. På grund av coronapandemin
förväntas ett stort bortfall av biljettintäkter även under år 2021. Samtidigt kommer
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trafikeringskostnaden att överskrida det budgeterade beloppet. Prognosen för den
allmänna kollektivtrafikens resultat för år 2021 är följande:
Siffror i tusentals kronor

Budget

Intäkter biljettförsäljning

Prognos

Differens
-7 053

16 553

9 500

Produktionskostnader

-86 000

-93 700

-7 700

Summa

-69 447

-84 200

-14 753

Den allmänna kollektivtrafiken behöver således få ett tilläggsanslag på 14,8 miljoner
kronor för att kunna upprätthålla verksamheten enligt den planerade omfattningen.
Beviljas inte tilläggsanslaget behöver busstrafiken minskas i stor omfattning.
Bedömning

Som produktionskostnad hade 86 miljoner kronor budgeterats, baserad på
operatörens anbudspriser från våren 2019. Inför trafikstarten kom operatören och
Teknikförvaltningen överens om en prisjustering med +2,41 %. Från och med
mitten av juni 2021 får nästa prisjustering ske, varmed justeringsbeloppet uppskattas
att uppgå enligt följande:
Period

Planerad
produktion

Budget

Justering av
anbudspriser

Belopp för
justering

1/1 - 19/6
20/6 - 31/12

1,21 milj. fkm
1,50 milj. fkm

38,4 MSEK
47,6 MSEK

+2,41 %
+4,82 %*

+0,9 MSEK
+2,3 MSEK

Summa

2,71 milj. fkm

86,0 MSEK

+3,2 MSEK

* Antaget värde (befintlig överenskommen justering + ytterligare justering med 2,41 %)
fkm .. fordonskilometer, MSEK .. miljoner kronor

Indexhöjningen står således för en merkostnad av 3,2 miljoner kronor, de resterande
4,5 miljoner kronorna av kostnadsökningen beror på en ökad produktion.
Produktionen av busstrafiken mäts i fordonskilometer (fkm). Produktionsökningen
har två orsaker:
Den tidtabellslagda trafiken prognosticeras att uppgå till 2,71 miljoner fkm, som
kan jämföras med 2,68 miljoner fkm under år 2020. Därmed överskrids
målsättningens 2,60 miljoner fkm med 0,11 miljoner fkm, motsvarande 4 %.
Orsaken är flera utbudsökningar, på sommaren i landsbygdstrafiken och under
ordinarie tidtabell i stadstrafiken och på linje 62.
 Det tillkommer uppskattningsvis 0,33 miljoner fkm för så kallade tomkörningar.
En tomkörning uppstår när en buss behöver åka till annan plats utan att ta med
resenärer, exempelvis på morgonen från depån till första hållplatsen.
Omfattningen av dessa tomkörningar har dessvärre underskattats under
planeringsfasen. Svårigheterna för operatören att hitta tillräckligt många
depåplatser på landsbygden ledde till att flertalet bussar behövde placeras vid
depån i Visby. Eftersom de första turerna på morgonen går från landet till Visby
behöver många bussar dessförinnan åka ut på landet som tomkörning.
Det enda sättet att hålla sig inom budgetens ramar är att minska produktionen, det
vill säga att minska antalet bussturer avsevärt. En reduktion av trafiken skulle även
påverka kostnadsuppdelningen mellan TKF och UAF, som är baserad på antalet
planerade fordonskilometer. TKF:s andel är i dagsläget 72 %. Vid en
utbudsreduktion behöver denna uppdelning anpassas, vilket i sin tur påverkar
reduktionens omfattning. Görs ingen anpassning, behövs en utbudsminskning om
750 000 fkm för att uppnå kostnadsreduktionen av 7,7 miljoner kronor. Anpassas
kostnadsuppdelningen såtillvida att UAF:s absoluta kostnad förblir oförändrat –
genom att TKF:s andel sänks till 69,1 % från och med 20 juni 2021 – kan
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utbudsminskningen begränsas till ca 600 000 fkm. Orsaken är att TKF i detta fall
betalar en mindre andel av den fasta kostnaden.
Det är emellertid inte möjligt att fördela denna utbudsminskning över hela året.
Nuvarande tidtabell ligger fast sedan länge och även sommartidtabellens planering är
i stort sett avslutad. Större justeringar i båda tidtabellperioderna är därmed uteslutna.
Dessutom bör anmärkas att en minskning av sommarutbudet skulle påverka
biljettintäkterna negativt, eftersom kollektivtrafiken får drygt 60 % av sina
biljettintäkter under sommarsäsongen. Hela utbudsreduktionen kan följaktligen
enbart läggas på nästa ordinarie tidtabell. Antar man samma utbud som i nuvarande
tidtabell uppgår den planerade trafiken i tidsperioden 22 augusti till 31 december
2021 till ca 1 080 000 fkm inklusive tomkörningar. En minskning med 600 000 fkm
skulle således innebära att endast 45 % av nuvarande produktion återstod efter
sommaren.
Scenarier för utbudsminskning

Större utbudsminskningar orsakar även intäktsbortfall. För att hålla detta bortfall lågt
behöver främst de linjer minskas där intäkterna är lägst. Stomlinjerna står för ca 3/4
av intäkterna, varför deras utbud inte bör minskas i alltför stor omfattning. Det antas
att 2 miljoner kronor av de prognosticerade intäkterna kommer att inkomma under
september-december 2021 ifall ingen utbudsminskning genomförs. Följande
scenarier kan tänkas:
1) Endast stomlinjer
På linjerna 10, 11 och 20 samt på stadslinje 1 tillämpas det nuvarande utbudet för
skollovdagar på alla vardagar. Samtliga turer utom förstärkningsturer kommer således
att finnas kvar. Helgtrafiken ställs in, liksom all trafik på de övriga linjerna. Med
antagandet att tomkörningar minskar med 75 % kommer utbudet att minska med ca
590 000 fkm. Intäktsminskningen uppskattas till 0,6 miljoner kronor.
2) Reducerade stomlinjer + endast skoltrafik på övriga linjer
På linjerna 10, 11 och 20 reduceras utbudet på vardagar med ca 25 %, helgtrafiken
upphör. På linjerna 12, 13, 22, 24, 27, 32, 41, 51, 61 och 62 återstår endast en tur per
linje i varje riktning på skoldagar. Utbudet på stadslinje 1 halveras, de övriga
stadslinjerna dras in. Med antagandet att tomkörningar minskar med 50 % kommer
utbudet att minska med ca 580 000 fkm. Intäktsminskningen uppskattas till 0,8
miljoner kronor.
3) Minimikoncept för skol- och viss arbetspendling
På linjerna 10, 11 och 20 reduceras utbudet på vardagar med ca 40 %, helgtrafiken
upphör. På linjerna 12, 13, 22, 24, 27, 32, 41, 51, 61 och 62 återstår två turer per linje
i varje riktning på vardagar. Utbudet på stadslinje 1 halveras, de övriga stadslinjerna
dras in. Med antagandet att tomkörningar minskar med 50 % kommer utbudet att
minska med ca 590 000 fkm. Intäktsminskningen uppskattas till 1,0 miljoner kronor.
Kollektivtrafikenheten anser inget av scenarierna som önskvärt. Dessutom är det
osäkert om trafiken över huvud taget kan minskas i så stor omfattning, eftersom det
exempelvis skulle leda till omfattande problem inom operatörens personalplanering.
Om kollektivtrafiken inte får tilläggsanslaget tilldelat finns dock inget alternativ till en
utbudsminskning. I detta fall föreslås att första scenariot införs, eftersom det bedöms
att ha minst påverkan både på resandet och på intäkterna.
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Barn- och genusperspektiv

De turer som främst nyttjas av skolelever kan i stort sett bibehållas.
Förstärkningsbussarna behöver dock dras in, varför det är sannolikt att trängsel
uppstår.
Landsbygdsperspektiv

Många av bussturerna skulle bli indragna, vilket försvårar arbetspendling och drabbar
som mest de som inte har körkort.
Ekonomisk konsekvensanalys

För att kunna undvika utbudsminskningen krävs ett tillskott av 7,7 miljoner kronor.
Gällande de minskade biljettintäkterna kan möjligtvis statsbidrag utdelas som
kompensation, men det finns inga sådana beslut i nuläget.
En kompensation av hela beloppet om 14,8 miljoner kronor vore inte möjligt enbart
genom utbudsreduktion. TKF:s andel av den rörliga produktionskostnaden (det vill
säga kilometerkostnader för busstrafiken) under perioden 22 augusti – 31 december
2021 uppgår till ca 11 miljoner kronor. Även om hela trafiken lades ned skulle således
ett belopp av 3,8 miljoner kronor kvarstå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2021/369 från 2021-02-25
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för den särskilda kollektivtrafikens
trafikeringskostnad
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag om 1 500 000 kronor hos
regionstyrelsen för den särskilda kollektivtrafiken.

Sammanfattning

Särskilda kollektivtrafiken i form av färdtjänst och sjukresor prognostiserar ett
underskott om ca 1 500 000 kronor för 2021. Underskottet uppkommer på grund
pandemieffekter där produktionskostnaderna ökar och intäkter minskar på grund av
de restriktioner som införts i både färdtjänst och sjukresor.
Ärendebeskrivning

Särskilda kollektivtrafikens ekonomi förblir ansträngd. På grund av covid-19
pandemin förväntas kostnader för produktion öka med ca 1 200 000 kronor och
intäkter minska med ca 300 000 kronor jämfört det budgeterade för 2021.
Pandemin har medfört att kraftiga restriktioner har införts i både färdtjänst och
sjukresor. Antalet resenärer per fordon är begränsat, resenärer över 70 år ska åka
ensamma och inga passagerare får åka i framsätet. Restriktionerna har inneburit att
ensamåkning i särskild kollektivtrafik har ökat vilket leder till sämre
samåkningsfördelar. Även om det sammanlagda antalet resenärer i färdtjänst och
sjukresor har minskat något har detta inte påverkat kostnaderna i samma utsträckning
utan kostnaderna har istället ökat. Resorna har helt enkelt blivit dyrare per resenär då
flertalet resor görs med endast en resenär i bilen.
Teknikförvaltningen har identifierat en trend där färdtjänståkandet har minskat något
under pandemin samtidigt som sjukresorna har ökat i antal.
Beslutet att sjukresor får användas till vaccination för gruppen som har hemtjänst
eller LSS insatser har ytterligare ökat produktionskostnaden för särskild
kollektivtrafik.
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att även om situationen skulle kunna återgå till
normalläge inom både färdtjänst och sjukresor under andra halvåret 2021 kommer
det nu prognostiserade underskottet kvarstå för helåret. Blir pandemin långvarig och
restriktionerna kvarstår även andra halvåret 2021 kommer underskottet troligtvis att
öka ytterligare.
Förvaltningen ser inte heller något sätt att minska nyttjandet av särskild
kollektivtrafik under året då de som nyttjar färdtjänst och sjukresor tillhör en utsatt
grupp i samhället som är i stort behov av den tjänst vi erbjuder.
Barn- och genusperspektiv –Påverkas inte av underskottet.
Landsbygdsperspektiv - Påverkas inte av underskottet.
Ekonomisk konsekvensanalys – För att kunna ha ekonomi i balans behöver
tilläggsanslag om ca 1 500 000 kronor tillskjutas till särskild kollektivtrafik.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-02
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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2021-02-05

Ewa Swedare Riddaregard
Handläggare

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för investering i handläggningssystem för den
särskilda kollektivtrafiken
Förslag till beslut



Tekniska nämnden föreslår att Kollektivtrafikenheten får i uppdrag att
upphandla ett handläggningssystem i enlighet med de lagar som styr deras
verksamhet.



Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen ett tilläggsanslag på 500 000
kr för anskaffning av ett handläggningssystem.

Sammanfattning

Kollektivtrafikenheten är i behov av att upphandla ett handläggningssystem för
dokumentation, utredning och beslut om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd
för handikappade samt sjukresor med egen bil som är förenligt med de lagar som styr
vår verksamhet såsom GDPR1 samt Offentlighet- och sekretesslagen2.
Ärendebeskrivning

Sedan 2014 när överenskommelse om särskild kollektivtrafik gjordes med
Socialförvaltningen har programmet Treserva använts. Treserva är
Socialförvaltningens program och 2014 byggdes en färdtjänstmodul för våra behov
till en kostnad om 22 500 kr. Treserva är i grunden ett program för Socialtjänstens
behov och har många funktioner som vi inte använder och det finns inte någon
integration för informationsöverföring till beställningscentralens bokningssystem.
Socialförvaltningen och vi är mycket angelägen om att vi byter system då
Socialnämnden och Tekniska nämnden inte kan/får dela databas på grund av GDPR.
Ombyggnad och databasdelning är inget som rekommenderas av leverantören.
Leverantören har varit tydlig med att databaser inte delats tidigare och att de inte vet
om det är genomförbart. Leverantören rekommenderar Region Gotland att

1 GDPR-Lagen om behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
2 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) innehåller bestämmelser om tystnadsplikt och hur myndigheter ska handa
sekretessbelagda uppgifter. Den innehåller också viktiga bestämmelser om registrering och hantering av allmänna handlingar.
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införskaffa ett separat system för den särskilda kollektivtrafikens behov. Kostnad i
dag för Treserva är 150 000 kr/år samt 7875 kr i årlig licenskostnad.
Treserva som Socialtjänsten införskaffat för sin verksamhet är inte i grunden
anpassat för funktioner för färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd samt
sjukresor med egen bil. Det finns program på marknaden som är specialiserade och
GDPR anpassade för verksamheten inom den särskilda kollektivtrafiken. Treserva
saknar även integration till andra system, exempelvis beställningscentralens
bokningssystem.
Våren 2020 gjordes en direktupphandling av handläggningssystem, dock fick
upphandlingen avbrytas då anbuden överskred gränsen för direktupphandling.
GDPR-Lagen om behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen är till för
att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till
skydd av personuppgifter.
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) innehåller bestämmelser om tystnadsplikt
och hur myndigheter ska handa sekretessbelagda uppgifter. Den innehåller också
viktiga bestämmelser om registrering och hantering av allmänna handlingar.
Bedömning

Treserva som används i dag som handläggningssystem är Socialförvaltningens
dokumenthanteringssystem en rad funktioner som inte nyttjas inom ramen för den
särskilda kollektivtrafiken. Systemet kan inte integreras med vår beställningscentrals
bokningssystem som det ser ut i dag, vilket innebär registrering av samma sak i två
olika program. Socialförvaltningen är mycket angelägen om att vi byter system då
Socialnämnden och Tekniska nämnden inte kan/får dela databas på grund av GDPR.
Om inte det genomför så behöver vi gemensamt med Socialförvaltningen se över en
databasdelning vilket inte rekommenderas av leverantören och är också det bästa
ekonomiska estimat vi får fram från leverantören.
Under våren 2020 genomfördes en direktupphandling som fick avbrytas på grund av
att inkomna anbud gick över gränsen för direktupphandling. Leverantören av
Treserva var inbjuden att lämna anbud men avstod. I direktupphandlingen fick vi
information av andra anbudsgivare att ett nytt handläggningssystem kommer att
kosta mellan 300 000 kr – 500 000 kr. Kostnaden är en engångskostnad inklusive
installationskostnad sen tillkommer troligtvis en månadskostnad på ca 15 000 kr/per
mån. Ett nytt modernt system anpassat till verksamheten och dess lagstiftning där
information kan skickas direkt in i beställningscentralens bokningssystem kommer
effektivisera handläggningen och minimera dubbelarbete.
Barn- och genusperspektiv – Gör ingen skillnad mot i dag eftersom detta handlar
om arbetssätt och arbetsverktyg internt och som ska vara GDPR säkrat.
Landsbygdsperspektiv – Gör ingen skillnad mot i dag eftersom detta handlar om
arbetssätt och arbetsverktyg internt och som ska vara GDPR säkrat.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostnaden för dagens system är 150 000 kr/år
samt en årlig licens på 7875 kr. Detta innebär en kostnad på 10 år på ca 1 578 750 kr.
Ombyggnad och databasdelningen är inte aktuellt då leverantören av Treserva inte är
villig att ta på sig arbetet eller något de rekommenderar. Ett nytt upphandlat program
beräknas innebära en investeringskostnad/uppstartskostnad mellan 300 000 kr –
500 000 kr samt troligtvis en månatlig driftskostnad på ca 15 000 kr/per månad.
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Påverkan på ekonomin är helt beroende på om upphandlade tjänsten är en
molntjänst eller om det innebär installation av programvara på våra egna servrar.
Molntjänsten med en uppstartskostnad är en direktpåverkan på tilläggsanslagets
storlek medans installation på våra servrar kan tas som investering och skrivas av
under flera år.
Upphandlingen behöver ske skyndsamt eftersom det program vi har i dag inte är
förenat med de lagar som styr vår verksamhet det vill säga GDPR och Offentlig och
sekretesslagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 21-02-05
Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Kollektivtrafik - omvandling av linje 27 till skolskjuts
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att linje 27 omvandlas till skolskjuts, gällande från
och med tidtabellskiftet den 22 augusti 2021.

Sammanfattning

Busslinje 27 (Visby–Bro–Väskinde) används nästan uteslutet av grundskoleelever och
har därtill få resenärer. Det leder till en väldigt låg kostnadstäckning (0,5 %),
dessutom finns det problem med driften och med punktligheten. Därför föreslås en
omvandling av denna linje till skolskjuts, vilket skulle förbättra trafiksäkerheten för
barnen. Trafikens utförande underlättas genom att mindre fordon kan användas, som
dessutom är något billigare i drift. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är
införstådda och lösningen skulle vara kostnadsneutral för teknikförvaltningen.
Bedömning

Linje 27 (Visby–Bro–Väskinde skola) trafikeras med fyra bussturer på skoldagar.
Linjen avviker starkt från de övriga busslinjerna på Gotland. Drygt 95 % av dess
resenärer reser avgiftsfritt med ”Bussiga kortet”, medan genomsnittet inom
landsbygdstrafiken är 50 %. Samtidigt är resenärerna ganska få, i genomsnitt
registrerades endast 4 påstigningar per tur. Detta leder till en närmast obefintlig
kostnadstäckning av 0,5 %, mätt under perioden 16 augusti till 31 december 2020.
Linjedragningen är typisk för skolskjuts med två vändningar längs vägen (Ekes och
Åby), där det inte finns någon vändplan. Det orsakar svårigheter för bussoperatören,
eftersom linjen trafikeras med vanliga kollektivtrafikbussar. Dessutom fanns och
finns problem med punktligheten, då bussen ofta ankommer försenat till Visby från
annan linje, varmed förseningen följer med till linje 27.
Sedan omläggningen av linje 62 från väg 149 till väg 148 i somras går bussarna för
linje 62 och 27 nästan samtidigt och har en stor del av linjesträckningen gemensamt.
Därför bedömer kollektivtrafikenheten att linje 27 inte längre behövs för resor
Visby–Väskinde och föreslår Tekniska nämnden att besluta linjens omvandling till
skolskjuts. De berörda tjänstepersonerna på UAF är införstådda med omvandlingen.
Omvandlingen skulle leda till en del förbättringar:
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Bättre punktlighet
 Förbättrad trafiksäkerhet, eftersom busschaufförerna på skolskjutsbussarna är
specialutbildade. Upptagningsplatserna går lättare att anpassa till förändrade
resebehov, vilket reducerar gångavståndet till upptagningsplatsen.
 Möjlighet för bussoperatören att sätta in ett mindre fordon, vilket ger lite lägre
kostnader för Region Gotland och löser problemen med vändningarna längs
vägen.
 Lösningen är kostnadsneutral för teknikförvaltningen


För de – väldigt få – övriga resenärerna skulle det inte heller bli någon större
förändring, eftersom det är tillåtet att avgiftsfritt följa med i skolbussen i mån av
plats. På grund av det begränsade antalet resenärer bedöms sannolikheten att det är
platsbrist som liten, även om mindre fordon skulle trafikera linjen.
Barn- och genusperspektiv

Linjens resenärer är nästan uteslutet grundskoleelever. Med omställningen till
skolskjuts kommer deras trafiksäkerhet att förbättras.
Landsbygdsperspektiv

Möjligheterna för resor mellan Väskinde och Visby har sedan 16 augusti 2020
betydligt utökats genom omläggningen av linje 62. Eftersom linje 27 för det mesta
nästan går parallellt med linje 62 kommer omvandlingen av linje 27 inte att påverka
utbudet i nämnvärd omfattning.
Ekonomisk konsekvensanalys

Trafikeringskostnaden för teknikförvaltningen påverkas inte, eftersom
kostnadsuppdelningen mellan teknikförvaltningen och Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen kommer att anpassas till förändringen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-02
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Särredovisningar/bokslut för VA, avfall och hamnens
affärsdrivande verksamhet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna särredovisningar 2020 för VAverksamheten, avfallsverksamheten och linjehamnsverksamheten.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat särredovisningar för de affärsdrivande
verksamheterna. De affärsdrivande verksamheterna omfattar VA-verksamheten,
Avfallsverksamheten och linjehamnsverkssamheten.
De affärsdrivande verksamheterna finansieras via externa taxor.
Bedömning

Teknikförvaltningen har upprättat särredovisningar för de affärsdrivande
verksamheterna enligt god redovisningssed.
Barn- och genusperspektiv – Särredovisningarna har ingen påverkan på barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Särredovisningarna har ingen påverkan på
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Särredovisningarna ger ökad inblick i de
affärsdrivande verksamheternas ekonomi.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-03
Särredovisning VA-verksamheten
Särredovisning avfallsverksamheten
Särredovisning hamnverksamheten
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Teknisk direktör
Skickas till
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Förvaltningsberättelse
Hamnavdelningen ansvarar för att leda, administrera och planera hamnverksamheten i
regionens 16 hamnar. I denna särredovisning redovisas endast den statligt upphandlade
linjehamnsverksamheten vilken bedriver trafik mellan Visby-Nynäshamn-OskarshamnVästervik.
År 2008 tecknades ett avtal mellan Tekniska nämnden i Gotlands kommun och Destination
Gotland AB (DG) och Rikstrafiken (Trafikverket) som började gälla från 1 januari 2009.
Prisjustering av hamnavgifterna sker enligt KPI-KS. Justering uppåt med KPI-KS gjordes med
1,59%. Hamnavgifterna består av fartygsavgift från antalet ankomster samt varuavgift från
antalet passagerare, fordon och gods till och från ön.
Hamnavtalet för den statligt upphandlade linjetrafiken löpte ut januari 2015.
Parterna har inte kommit överens om något nytt avtal, men rederiet får fortsätta trafikera
hamnen till samma kostnad och ansvarsfördelning som tidigare.

Resultat 2020
Det ekonomiska resultatet för linjehamnsverksamheten år 2020 uppgick till
819 tkr (799 tkr). I resultatet ingår hamnavgifter med 24 191 tkr (27 526 tkr) och
kapitalkostnader med 11 721 tkr (10 709 tkr)..
Tabell 1: Resultat 2017-2020
(mnkr)

2020

2019

2018

2017

Ingående eget kapital

10,7

7,3

4,7

2,3

0,8

3,4

2,5

2,4

11,5

10,7

7,3

4,7

0,8

0,8

3,4

2,5

Överföring resultat
Utgående eget kapital
Årets resultat
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Viktiga händelser under året
Coronapandemin har präglat hela 2020 med stora osäkerheter, vilket haft en stor inverkan på
årets linjetrafik. Under 2020 reste 1 235 480 passagerare med den statligt upphandlade
linjetrafiken vilket är en minskning jämfört med 2019 med 32 %. Antalet personbilar uppgick
till 417 371 stycken, vilket är en minskning med 23 %. Antalet ankomster och avgångar till och
från ön med Destination Gotland AB var 2 715, vilket är en minskning med 9,3 %. Under året
bedrevs det ingen sommartrafik mot Västervik.
El-anslutning av fartyg i linjetrafiken

El-anslutning av fartyg i Visby hamn har nu varit på plats i två år. Nya fartyg har kommit till
och det har initialt varit inkörningsproblem när de skall börja använda anläggningen som är
tekniskt avancerad och komplex.
Delprojektet med elanslutningar för kyltrailers på terminalområdet har under året fortsatt med
utbyte av satellitstationer vid färjeläge 5 och 6. Arbetet kommer vara klart under första tertialet
2021.
Korrosionsskydd av färjeläge 5 och 6

Under hösten inleddes projektet att livstidsförlänga spontkajerna i färjeläge 5 och 6. Projektet
kommer att pågå under lågsäsong 2020-2022 vilket innebär att färjeläge 7 kommer att nyttjas
under längre perioder. Dock kommer färjelägena 5 och 6 öppnas under storhelger för att
minimera störningarna för trafiken.
Framtida reservhamn

Beslut om framtida reservhamn har inte fattats under året. Reservhamns-funktionen kan
utgöras av en eller flera hamnar som bör innehålla grundläggande funktionalitet för
upprätthållande av trafiken vid en samhällsstörning då ordinarie färjelägen i Visby hamn inte
kan nyttjas.
Reservhamnsfrågan är också en av de viktigaste faktorerna för Gotlands förmåga att kunna
motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet. Länsstyrelsen lämnande i början av året
till Trafikverket in en utredning där de föreslår att Kappelshamn skulle vara lämplig att
utvecklas till Gotlands reservhamn.

Investeringsverksamhet
Tabell 2: Investeringsredovisning 2017-2020
Investeringsutgifter, mnkr

2020

2019

2018

2017

11,2

17,0

29,7

7,9
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Tabell 3: Investeringsprojekt 2020
Projekt

Budget 2020,
tkr
1 902

Utfall 2020,
tkr
2 143

Avvikelse, tkr

7 425

4 932

2 493

Renovering spont Holmen

250

0

250

Fenderverk FL5, FL6, FL7

46

0

46

Visby Elanslutning fartyg

11 508

3 286

8 222

Ombyggnad av terminal
Totalsumma

2 500

794

1 706

23 631

11 155

12 476

Förbättringsåtgärder
Rep spont kajanläggningar

-241

Investeringsbidrag

Nedan i tabellen redovisas vilka anläggningstillgångar som vi fått EU-bidrag och statliga
investeringsbidrag för.
Tabell 4: Investeringsbidrag (tkr)
Anläggningstillgångar

Totalt
bidrag
20 481

Årets
bidrag
975

Bidrag kvar
att erhålla
15 610

3 091

91

2 091

17 983

529

12 960

Hamnterminal, Resecentrum (Statliga bidrag)

2 726

130

1 707

Hamnterminal, Resecentrum (EU bidrag)

6 991

333

4 393

51 272

2 058

36 761

Fendrar (Statliga bidrag)
Godsterminal (Statliga bidrag)
Godsterminal (EU bidrag)

Totalsumma

Tabell 5. Avskrivningsbelopp investeringar 2017-2020 (mnkr)
2020

2019

2018

2017

9,6

8,7

7,5

7,9

Avskrivningsbelopp

Trafikvolym
Tabell 6: Trafikvolym 2016-2020
2020
1 235 480

2019
1 822 292

2018
1 766 730

2017
1 749 491

2016
1 623 034

Nynäs
76%

Personbilar

417 371

544 308

525 971

521 225

492 279

73%

Husvagnar

3 444

6 435

6 691

7 081

7 038

57%

Släpvagnar

10 549

12 607

12 256

12 793

12 574

68%

Bussar
MC
Lastenheter
Lastton

156

783

812

852

873

72%

6 044
46 912
653 405

8 107
49 419
673 623

8 777
49 930
682 745

8 388
48 659
659 699

6 965
46 945
643 455

66%
52%
43%

Passagerare

Antalet turer till och från ön var 2 716, jämfört med 2019 då antalet var 2 992 , en minskning
med 9,2 %. Nynäshamn i kolumnen längst till höger redovisas den andel av transporterna som
går till och från Nynäshamn under 2020. Dessa siffror är relativt konstanta, sett ur de senaste
åren.
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Tabell 7: Förändring jämfört med föregående år, %
Passagerare

2020
-32

2019
3,1

2018
1,0

2017
7,7

2016
-1,8

2015
1,4

Personbilar

-23

Husvagnar

-46

3,5

0,9

5,9

0,6

2,8

-3,8

-5,5

0,6

22,1

-1,1

Släpvagnar

-16

2,9

-4,2

1,7

0,8

5,6

-80
-3,6
Bussar
MC
-25
-7,6
Lastenheter
-5,1
-1,0
Lastton
-3,0
-1,3
Husbilar registreras som personbilar.

-4,7

-2,4

-1,1

-3,4

4,6
2,6
3,5

20,4
3,3
2,5

-26,2
6,2
8,7

9,2
-3,0
-1,8

Tabell 8: Passagerarvolym under sommaren 2020
Nynäshamn

juni
91 236

juli
245 662

aug
172 035

Summa
508 933

Oskarshamn

28 611

88 939

61 054

178 604

119 847

334 601

233 089

687 537

Västervik
Totalsumma

Passagerartrafiken till Nynäshamn och Oskarshamn minskade totalt under sommarmånaderna
med 31 %. Sommaren stod för 56 % av årets passagerarvolym mot 54 % 2019. Trafiken på
Västervikslinjen hade året innan 42 932 passagerare.

Verksamhetsmått/nyckeltal
Tabell 9: Verksamhetsmått / nyckeltal 2019-2020
2020

2019

Antal turer, till och från Gotland

2 715

2 992

-277

Bruttoregisterton (1.000-tal ton)

42 364

44 120

-1 756

Ankommande gods (1.000-tal ton)

385

410

-25

Avgående gods (1.000-tal ton)

269

264

5
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Resultaträkning 2020
tkr

Budget

Utfall

Avvikelse

INTÄKTER
Fartygsavgifter

12 000

11 234

-766

Varuavgifter

16 000

12 957

-3 043

Investeringsbidrag fr. stat & EU *

1 440

1 438

-2

Elkonsumtion land-el

1 550

6 527

4 977

Övriga intäkter **
Summa intäkter

30 990

918

918

33 074

2 084

KOSTNADER
Material, inventarier 40-42, 64-66

1 031

544

487

OH-kostnader 479
Lokal- och markhyror 60

6 955
5 000

7 115
3 813

-160
1 187

Fastighetskostnader 61

4 950

2 206

2 744

Elkostnader land-el 621

1 500

6 527

-5 027

Interna tekniktjänster 744

300

122

178

Övriga verksamhetskostnader

545

208

337

20 281

20 535

-254

Summa kostnader
Avskrivningar byggnader

8 762

9 633

-871

Summa avskrivningar

8 762

9 633

-871

Verksamhetens nettointäkter

1 947

2 906

959

Intern ränta intäkter
Intern ränta kostnader
Årets resultat
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD

357

335

-22

2 303

2 423

-120

0

819

819

100%

103%

3%

* Bidragen är exkl. 620 tkr som ligger på annan verksamhet men som tillhör linjehamnsverksamheten.
** Huvudsakliga övriga intäkter består i skadeersättningar.
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Balansräkning 2020
tkr

Not

2020

2019

208 735

216 021

12 326

11 507

221 061

227 528

12 326
819
208 735

11 507
799
216 021

221 061

227 528

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Långfristiga skulder

2

Summa eget kapital och skulder

Not 1 – Anläggningstillgångar, tkr
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar, utgående balans
2020

2019

Visby hamn färjeläge 5 o 6 o 7

62 089

65 958

Hamnterminalen

17 652

15 868

Visby hamn

57 783

61 343

Fenderverk F-läge 5, 6

292

396

Visby hamn rep stormskador (Per)

386

434

Godsterminal

33 221

34 645

El-anslutning fartyg

37 312

37 377

208 735

216 021

Summa

Not 2 – Eget kapital, tkr
Ingående eget kapital
Justering egen finansiering investering
Justering omklassificering EK till långfristig skuld
Årets resultat
Utgående eget kapital
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Avfallsverksamheten
i Region Gotland 2020
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Förvaltningsberättelse
Region Gotlands avfallsverksamhet bedrivs i huvudsak genom externa entreprenörer. För år
2020 var de tre största avtalsparterna Gotlands Åkericentral AB, Ragn-Sells AB samt
Fröjelstugan. Slamverksamheten och deponin i Slite drivs i egen regi, likaså
återvinningscentralen i Slite samt den i Visby.
Särredovisningen avser den taxefinansierade verksamheten.

Framåtblick
Arbetet med att skapa en effektiv avfallsorganisation pågår ännu. Den nya organisationen ska
leda till utvecklat partnerskap med entreprenörer samt effektivare arbetssätt mellan
utvecklingsresurser och operativ verksamhet. Avtal med ny entreprenör, Urbaser, för hämtning
av hushållsavfall börjar gälla 2021-02-01. I övrigt fortlöper projekten med förbättringar av
verksamheten vid återvinningscentralerna (ÅVC).
Förslag på en ny avfallstaxa arbetades fram under 2020 och blev godkänd av Regionfullmäktige.
De nya taxorna börjar gälla från och med 2021-02-01.
Under parollen ”vi gör avfall till en resurs” byggs en ny avfallsavdelning upp för att på ett
effektivare sätt kunna ta hand om avfallet och än bättre behandla de fraktioner det består av.
Kommungården på Skarphäll, även kallad Pampas, är ett förvaltningsgemensamt
mellanlagringsutrymme för diverse fraktioner som uppkommer och används inom
teknikförvaltningens verksamhetsområde. Det är en outnyttjad resurs där det i dagsläget går
med förlust både ekonomiskt sett och inte minst, ur miljösynpunkt. Ett arbete har därför
påbörjats där målet är att arbeta fram en cirkulär masshantering. Avfallsavdelningen har
påbörjat arbetet 2020 och fortsätter under 2021.

Resultat 2020
För den avgiftsfinansierade verksamheten inom avfallsavdelningen redovisas negativt utfall
jämfört med budget, -4 131 tkr. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter än budgeterat bland annat
till följd av pandemin, efterfakturering av kostnader för sopkärl från entreprenör samt högre
uttag av kompostpåsar än tidigare år.
Tabell 1: Utfall och budget 2020
(tkr)

Budget Jan-

Utfall Jan-Dec

Avvikelse Jan-

Dec 2020

2020

Dec 2020

Avgiftsfinansierad verksamhet
Intäkter
Kostnader
Årets resultat

97 317

98 069

752

-97 317

-102 200

-4 883

0

-4 131

-4 131

Enligt huvudregeln ska 100 % av resultatet överföras till det egna kapitalet. Särskilda
omständigheter 2020 har gjort att tekniska nämnden har ansökt om att inte behöva överföra
hela underskottet. Av årets resultat överförs -2 065 tkr till eget kapital. Det egna kapitalet
uppgår efter överföring till -8 119 tkr.
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Redovisningsprinciper
Alla ekonomiska händelser inom kommunal avfallsverksamhet (offentligrättslig så väl som
privaträttslig) ska bokföras och redovisas i enlighet med god redovisningssed, vilket innebär att
huvudmannen ska följa de lagar och normer som finns för redovisningen. Om verksamheten
bedrivs som kommunal förvaltning/nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund,
regleras externredovisningen av den kommunala redovisningslagen (KRL 1997:617).
Grunden i självkostnadsprincipen är att varje generation ska stå för sina kostnader. Det är
därför viktigt att periodisera kostnader till rätt period och att alla relevanta kostnader är
fördelade och redovisade på verksamheten. I verksamheter vars avgiftsuttag inte får överskrida
självkostnaden, så som insamling av hushållsavfall, innebär det att ett överskott inte kan
betraktas som vinst. Ett avgiftsuttag som överstiger periodens fastställda kostnader är i stället
en form av skuld till avgiftskollektivet.

Måluppfyllelse
Mål för avfallsavdelningen enligt avfallsplan 2020-2030:
1. På Gotland genereras mindre avfall.
2. År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka
begagnade varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat.
3. År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen
källsorterat avfall har ökat.
4. Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av
energi och näring från avfall ökat.
5. Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier.
6. År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria.
Verksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden ska vara 100 % över en
treårsperiod.

Viktiga händelser under året 2020
Avfallsavdelningen arbetar vidare med att göra avfall till en resurs. Ett betydande projekt drivs
för att bygga ut Slite deponi och den framtida ÅVC-verksamheten ses över. Under 2020 ingicks
ett avtal för insamling av hushållsavfall med Urbaser AB och i februari 2021 tillträder den nya
operatören.
Avfallstaxa

Avfallstaxan har bearbetats och reviderats under 2020. Den nya taxan innebär en höjning med
10 % på hushållsavfallet för ett standardabonnemang och 10% på slamtaxan. Styrning har även
förstärkt mot noggrannare sortering genom en ökad differentiering av priserna mellan osorterat
och sorterat avfall.
Slite avfallsanläggning 2020

Slite ÅVC tar emot avfall från alla Gotlands ÅVC:er. Den största delen av avfallet som lämnas
till ÅVC:erna är återvinningsbart och transporteras vidare till Ragn-Sells anläggningar eller
fastlandet. Dock blir en rest kvar. Under 2020 har 1 000 ton avfall deponeras i Slite.
Cirkulär ekonomi och återanvända jordmassor

Avfallsavdelningen strävar efter att deponera så lite som möjligt och det pågår ett projekt att
öka återanvändandet av jordmassor som uppkommer på Gotland. Massorna analyseras för att
undersöka föroreningsinnehållet innan de tas emot i Slite. De med mindre än ringa risk
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återanvänds i regionen och de med högre förorenings nivåer kan användas vid deponitäckning.
Under 2020 har 2 500 ton jordmassor tagits emot för mellanlagring. Enligt tillståndet får
verksamheten ta emot 15 000 tusen ton. 10 000 ton får mellanlagras vid ett och samma tillfälle.
Möjlighet att få lagra mer behövs framöver både i form av utbyggnad och utökat tillstånd.
Slite deponi

Bygget av sorteringsplattan i Slite påbörjades november 2020. Plattan ska bli 6800 m2 stor och
användas till kompost, grenar, ris, virke och behandlat virke. På ytan som frigörs när plattan är
färdig ska deponin byggas ut. Upphandling för nya celler ska ske i april 2021 och
förhoppningen är att bygget ska komma igång efter sommaren.
Lakvatten från Roma avfallsanläggning och cirkulär användning av vatten

Fram till mars 2020 kördes 1600 kubik dagvatten från Ragn-Sells verksamhet i Roma till
dammarna på Slite avfallsanläggning. Nu återanvänds det på plats tack vare ett nytt microreningsverk som regionen tillsammans med Länsstyrelsen investerade i på Roma
avfallsanläggning. Avfallet från återvinningen samlas på en öppen platta i Roma. När det regnar
silas vattnet igenom avfallet och blir förorenat. Nu renas detta vatten och återanvänds i slurrytillverkning på plats som sedan går till biogasanläggningen i Bro.

Investeringsredovisning 2020
Den sammanlagda investeringsvolymen under 2020 uppgick till 2 967 tkr.
Tabell 2: De stora investeringsprojekten inom avfallverksamheten 2020
Utfall jan-dec

Budget

Netto

INVESTERINGSPROJEKT

2020

2020

avvikelse

Slite deponi

1 211

16 040

14 829

480

13 328

12 848

-

1 791

1 791

22

2 500

2 478

Återvinningscentraler
Hygieniseringsanlägg Fårö
Slamtömningsplatser
Dagvatten slurry Roma

1 255

1 500

246

Totalt

2 967

35 159

32 192
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Verksamhetsmått
Branschorganisationen Avfall Sverige samlar in avfallsstatistik från landets kommuner och
regioner samt tar fram och redovisar nyckeltal för avfallshantering. Avfall Sverige
sammanställer ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt.
Avfallsverksamheten
I nedanstående tabell redovisas verksamhetsmått för avfallsverksamheten 2019-2020. Vid
beräkning av mängd per person har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus,
gästnätter och arbetspendling (2019: 64 693 personer).
Tabell 3: Verksamhetsmått 2019-2020
AVFALLSVERKSAMHET

2020*

2019

Total

Kg per

Total

Kg per

mängd i

person

mängd i

person

ton

ton

10 276

159

10 477

162

3 695

57

3 789

59

varav brännbart avfall

6 581

102

6 688

103

Mängd returpapper och

7 500

116

7 911

127

34 591

535

34 919

540

Mängd insamlat mat- och
1

restavfall

varav insamlat
komposterbart(= matavfall)

förpackningar (exkl. well)2
Total mängd insamlat
hushållsavfall3
1 Uppgift

från mottagaranläggning
Uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
3 Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall
*Uppgifter för 2020 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2021. Vid beräkning av mängd per person justeras invånarantalet
med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling. Då det justerade invånarantalet för 2020 inte har presenterats än
används invånarantalet för 2019 (64 693) i beräkningen för 2020.
2

Slamverksamheten
Tabell 4: Nyckeltal slamverksamheten 2019-2020
SLAMVERKSAMHETEN

2020

2019

Slamtömning enskilda avlopp
-

Antal brunnar/tankar

12 850

13 177

-

Antal tömningar

12 142

12 789

-

Bomkörning per abonnent i %

2,1

2,7

Antalet att brunnar minskat och antalet tömningar har minskat med 647.
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Resultaträkning 2020
Resultaträkning

Budget 2020

Intäkter

Utfall 2020

Avvikelse

-97 317

-98 069

752

Material, inventarier
Entreprenad,
köp av verksamhet

739

2 317

-1 578

52 870

52 897

-26

Personalkostnader

19 493

19 071

422

2 312

3 142

-830

19 608

22 280

-2 672

2 284

2 492

-208

10

1

9

0

4 131

-4 131

-1 300

1 300

2 831

-2 831

Material, inventarier
Övriga
verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella poster
Resultat
Reducering pandemieffekt
Resultat

Årets resultat är reducerat med resultateffekt av pandemin motsvarande 1 300 tkr

Balansräkning 2020
TILLGÅNGAR

2020

2019

25 997,6

24 790,2

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

not 1

SUMMA TILLGÅNGAR

0,0

0,0

25 997,6

24 790,2

3 251,5

4 298,6

29 249,1

29 088,8

-8 119,0

-6 054,0

-2 065,01

-340,0

10 468,2

22 060,5

0,0

0,0

27 665,9

13 082,3

29 249,1

29 088,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

not 2

därav årets resultat
Avsättningar

not 3

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

not 4

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1Redovisat

underskott för 2020 uppgick till -4 131 tkr. Enligt huvudregeln ska 100 % av resultatet överföras till det
egna kapitalet. På grund av särskilda omständigheter 2020 har tekniska nämnden ansökt om att inte behöva
överföra hela underskottet. Av årets resultat överförs -2 065 tkr.
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

936,9

1 838,8

därav särskild löneskatt

227,3

359,0
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Noter
Not 1 - Omsättningstillgångar, tkr

2020

2019

Kundfordringar

2 281,6

3 631,5

Mervärdesskatt

749,6

655,3

40,3

11,8

Kortfristig placering andel av pensionsmedel
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
Not 2 - Eget kapital, tkr
Ingående eget kapital
Årets resultat

180,0

0,0

3 251,5

4 298,6

2020

2019

-6 054,0

-5 714,0

-2 065,0

-340,0

-8 119,0

-6 054,0

Not 3 - Avsättningar, tkr

2020

2019

Avsättning för pensioner

145,8

88,9

35,4

21,6

Utgående eget kapital

Avsättning för särskild löneskatt för pensioner
Avsättning för efterbehandling deponi
Summa
Not 4 - Kortfristiga skulder, tkr
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Semesterlöneskuld
Pensionskostnad AÅP
Övriga kortfristiga skulder
Summa

10 287,0

21 950,0

10 468,2

22 060,5

2020

2019

3 661,6

3 031,5

570,4

907,9

1 801,4

1 565,1

563,0

553,8

21 069,5

7 024,0

27 665,9

13 082,3

Avfallstaxan
Antagen av regionfullmäktige 2014-02-20
Gäller från och med 2014-04-01
Prisrevidering beslutad av regionfullmäktige 2015-12-14
Gäller från och med 2016-01-01.
https://www.gotland.se/32159
Avfallstaxan är framtagen med bakgrund i Rapport U2014:09 ISSN 1103-4092, från Avfall
Sveriges vägledning.
Avfallsslag/tjänster som utförs inkluderar Hushållssopor, tilläggsavgifter och grovavfall, latrin
samt slam.
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Vatten- och avloppsverksamheten
i Region Gotland 2020
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Förvaltningsberättelse
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet ansvarar för produktion och leverans av
vatten till abonnenter, samt rening och hantering av spillvatten och dagvatten inom fastställda
verksamhetsområden och för abonnenter anslutna enligt avtal.

Resultat 2020
Det ekonomiska resultatet för år 2020 uppgick till -11 411 tkr, (+1 895,0 tkr). Det negativa
resultatet ska ses mot tidigare års positiva resultat vilka tillsammans ska balanseras inom tre år
från räkenskapsåret. Det negativa resultatet förklaras av bl a att verksamheten gjort
utrangeringar uppgående till 7,1 mnkr. Outnyttjade anläggningar och utbyte av komponenter
som inte fungerat som förväntat har utrangerats. Vidare blev planerad taxehöjning senarelagd
på grund av rådande pandemi.
I resultatet ingår periodiserade anläggningsavgifter med 13 584,3 tkr (12 352,8 tkr), samt ränta
på balanserade anläggningsavgifter med 4 161,0 tkr (3 959,4 tkr).
Tabell 1: Resultat 2016-2020
2016

2017

2018

2019

2020

Resultat, mkr

-2,3

1,2

4,1

1,9

-11,4

Eget kapital, mkr

-2,3

-1,1

3,0

5,2

2,4

Förutbetalda intäkter i VA-verksamheten 2015 fördes om till en resultatfond med stöd av
Vattentjänstlagen § 30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning.
Fonden upplöses under en 25-årsperiod och värdet av fonden uppgick vid bokslutet 2020 till
10 292,0 tkr. 475,0 tkr har för 2020 förts från fonden till resultaträkningens intäktssida.
Enligt huvudregeln ska 100 % av resultatet överföras till det egna kapitalet. Särskilda
omständigheter 2020 har gjort att tekniska nämnden har ansökt om att inte behöva överföra
hela underskottet. Av årets resultat överförs -2,8 mnkr till eget kapital. Det egna kapitalet
uppgår efter överföring till 2 356 tkr.
Anläggningsavgifter

Under året inbetalades 18,6 mnkr (32,5 mnkr) i anläggningsavgifter från nytillkommande
abonnenter. Dessa balanserades för successiv resultatföring. Totalt finns balanserade
anläggningsavgifter med 273,9 mnkr (264,3 mnkr) vid utgången av 2020. Den periodiserade
intäkten från anläggningsavgifter uppgick till 13,6 mnkr och ränta 4,2 mnkr.
Anläggningsavgifterna uppgick till 18,6 mnkr 2020 vilket är en minskning jämfört med 2019.
Minskningen förklaras av att det återstår investeringar som sammankopplar vatten- och
avloppsledningsnäten samt att tillstånd fås avseende utökning av utsläpps- och uttagsnivåer på
våra verk och vattentäkter. Detta har medfört att man ej kunnat medge ytterligare anslutningar
på befintligt VA-ledningsnät på vissa områden, framförallt på västkusten mellan Klintehamn
och Visby, under 2020.
Tabell 2: Utveckling av inkommande anläggningsavgifter 2016-2020
2016 2017
Anläggningsavgifter, mnkr

22,8

24,1

2018
37,8
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Redovisningsprinciper

Enligt vattentjänstlagen ska VA-kollektivet redovisas skilt från annan skatte- och
avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att ett separat bokslut med resultat- och
balansräkning ska upprättas. Överskott ska redovisas som förutbetalda intäkter och underskott
ska redovisas mot eget kapital och återställas inom tre år.
Anläggningsavgifter balanseras som skuld till kollektivet och resultatförs genom periodisering
under avskrivningstiden (f.n. 25 år).
Overhead- och administrationskostnader

VA-verksamheten debiteras för gemensamma OH-kostnader och kundtjänst.
Tabell 3: OH- och administrativa kostnader VA-verksamheten
2016

2017

2018

2019

2020

Gemensamma kostnader OH, tkr

5 769

5 465

7 713

7 797

7 905

Debiteringstjänster/kundtjänst, tkr

1 836

1 624

728

893

652

Regionens kravverksamhet, tkr

97

0*

0*

0*

0*

Totalt, tkr
*Redovisas centralt fr o m 2017

7 702

7 089

8 441

8 690

8 557

De gemensamma overhead-kostnaderna utgörs av förvaltningsövergripande kostnader såsom
ledning och gemensamma köpta tjänster.

Måluppfyllelse
Tillgänglighet till Va-system ska vara 100 %

Inga längre avbrott av vattenleveranserna har skett under året d.v.s. målet 100 % tillgänglighet
har uppnåtts.
Debiterad vattenmängd ska utgöra minst 85 % av producerad mängd

Den debiterade vattenvolymen under 2020 uppgick till 3 186 709 m3 av levererad vattenmängd,
3 954 366 m3, vilket innebär 81 % av den producerade mängden. Detta värde är under
målvärdet och förklaras delvis av att det krävdes stora spolningsinsatser av det nya
ledningsnätet på Södra Gotland innan det godkändes för användning. Vidare kan differensen
orsakas av vattenläckage, underhållsspolning av ledningsnätet, brandbekämpning samt ”svinn”.
Verksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden ska vara 100 % över en
3-årsperiod

Resultatet för 2020 innebar en finansieringsgrad om 94,7 %. Årets underskott om
-11 411,0 tkr redovisas mot eget kapital som är positivt.
Vatten med godkänd kvalitet ska produceras och distribueras dygnet runt

Under 2020 har 1 213 vattenprov tagits enligt kontrollprogrammet. 154 prov har varit tjänligt
med anmärkning och 2 prov har bedömts som otjänliga. Av de otjänliga proven hade ett
vattenprov stark klorlukt på ledning där abonnenter saknats, det andra otjänliga vattenprovet
orsakades av inläckage på ledning.
Alla reningsanläggningar ska uppfylla ställda krav

Under 2020 har reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat bra. Resultatet av
utsläppskontrollen visar på god funktion på reningsverken. Totalt har 6 142 000 m3 spillvatten
behandlats under 2020. En markant ökning av slam transporteras till åkermark från vårt Revaq-
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certifierade avloppsreningsverk i Visby. Endast slam från en månad transporterades till
fastlandet, övriga månaders slam transporterades ut till gotländsk åkermark.
Genomförande av VA-utbyggnadsplanen ska vara 100 %

Under år 2020 har utbyggnaden enligt VA-planen fortsatt. Vissa förseningar har uppstått på
grund av olika anledningar såsom resursbrist avseende egen personal, väder, överklaganden
samt omprioriteringar.

Viktiga händelser under året 2020










Ledningsnätet från Burgsvik till Klintehamn är driftsatt och spillvatten pumpas från
Burgsvik till Klintehamns avloppsreningsverk. Vattentornen på södra Gotland är
ombyggda och dricksvatten från södra Gotlands bräckvattenverk distribueras från
Kvarnåkerhamn till Burgsvik, Hemse och till norr om Klintehamn samhälle. Området
från Hemse till Ljugarn via Stånga och Garda får ännu endast grundvatten.
Färdigställandet av bräckvattenverket i Kvarnåkershamn pågår innan det kan producera
med medeldygnsproduktion på 5 000 m3 per dygn.
Ledningsutbyggnaden fortsätter på Södra Gotland. Sträckning mellan Garda och
Ljugarn är färdigprojekterat och många markavtal är klara. Sträckningen Sanda
Stenhuse-Västergran projekteras och sträckningen Västergarn-Tofta vattenverk
förprojekteras.
Ombyggnad av reningsverket Katthammarsvik på östra Gotland närmar sig sin slutfas.
Reningsverket i Ljugarn är klart men avvaktar Mark- och Miljödomstolens domslut för
att därefter lägga en ny utsläppsledning innan nya abonnenter kan kopplas på.
Förstudien om Visbys framtida dricksvattenförsörjning innebar ytterligare utredningar
om Bästeträsk och grundvatten i området mellan Tingstäde och Lärbro. Utredningar
om återanvändning av renat spillvatten och vatten från kalkbrotten fortlöper.
Exploateringen i Visbyområdet fortsätter i oförminskad styrka. Projekt Visborg har
tagit fart där projekteringen av den första etappen är påbörjad. Den nya stadsdelen
Visborg planeras för mångfald och hållbarhet.
Testbädd Storsudret har fortsatt med datainsamling och modellering för att kunna
avgöra var dammluckor ska sitta för att höja grundvattennivån till optimal nivå.
På norra Gotland är arbetet med vattenreservoaren i Lickershamn avslutat och öppnas
därmed upp för nya abonnenter i området.

Investeringsredovisning 2011-2020
Den sammanlagda investeringsvolymen under 2020 uppgick till 112,2 mnkr, inkl.
exploateringsprojekt. Projekt bedrevs enligt VA-planen med omfattande utbyggnad av
ledningsnät samt inom befintliga verk och anläggningar för vattenproduktion och
avloppsrening.
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Diagram 1: investeringsutgifter per år 2011-2020

De stora investeringsprojekten inom VA-verksamheten redovisas i nedanstående tabell.
Tabell 4: 2020 års största investeringsprojekt
Projekt
Lickershamn vattenreservoar
VA-ledning Södra Linan
Södra Gotlands bräckvattenverk
Reinvestering i VA-anläggningar
Klintehamn avloppsreningsverk
Katthammarsvik avloppsreningsverk
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
Sanering VA-ledningsnät
Exploatering Kv Brodösen Visby

Budget
2020, tkr
13 390
8 837
-6 9561
55 607
-3 9111
17 332
6 107
7 635
11 000
9 497

Utfall 2020,
tkr
12 818
8 608
8 366
22 461
5 751
4 411
9 130
1 256
12 053
6 212

Avvikelse,
tkr
572
229
-15 322
33 146
-9 622
12 921
-3 023
6 379
-1 053
3 285

1

Den tilldelade budgeten för projektet har överskridits. Detta justeras vid slutredovisning då tilläggsanslag begärs
för underskottet.

Underhåll ledningsnät, driftbudgeten
Underhållskostnaderna på ledningsnätet i driftbudgeten, uppgick till totalt 13,2 mnkr år 2020
(11,1 mnkr). Åtgärderna utgörs av ca 60 % akuta reparationsåtgärder och resterande med
planerade. I nedanstående diagram redovisas underhållskostnader för perioden 2016-2020.
Diagram 2: Underhållskostnad ledningsnätet 2016-2020
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Vattenleveranser och debitering
De levererade volymerna låg på 3,9 miljoner m3 för år 2020, att jämföras med år 2019 som var
3,8 miljoner m3. Den debiterade (förbrukade) volymen var 3,2 miljoner m3, (3,4 miljoner m3).
Debiteringsgraden minskade till 81 % för år 2020 från 88 % år 2019. Delvis kan det förklaras av
att det bl.a. krävdes stora spolningsinsatser av det nya ledningsnätet på Södra Gotland innan det
godkändes för användning. Vidare kan differensen orsakas av vattenläckage, underhållsspolning
av ledningsnätet, brandbekämpning samt ”svinn”.
Diagram 3: Levererad respektive debiterad vattenvolym 2016-2020

Utveckling på sikt
 Fortsatt fullföljande av VA-planen inklusive VA-strategin.
 Fortsatt utbyggnad i och kring Visby är en förutsättning för planerad utbyggnad.
 Klimatvariationerna och den pågående exploateringen i Visby utmanar kapaciteten i
vatten- och avloppsreningsverk. Arbetet med att klarlägga vad som måste göras för att
hållbart säkra Visbys framtida VA-försörjning har påbörjats och medfört behov av fler
utredningar avseende vattenförsörjningen.
 Exploateringen i Visbyområdet är och kommer att vara omfattande. Projekt Visborg
har tagit fart där projekteringen av den första etappen är påbörjad. Den nya stadsdelen
Visborg planeras för mångfald och hållbarhet. Som en delaktivitet i detta klarläggs för
närvarande vad som krävs av VA-systemet för att hantera en separation av grå- och
svartvatten.
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VA-avdelningens delaktighet i forskningsprojektet ”Testbädden på Storsudret” går in i
en realiseringsfas vilket skapar ett nationellt och internationellt intresse som kan utgöra
ett embryo till en ny närings-, forsknings- och utvecklingsturism.

VA-taxan
I nedanstående diagram redovisas utvecklingen av VA-taxan under perioden 2013-2020.
Diagrammet visar att Va-taxan höjdes med 10 % till år 2014 och har därefter justerats upp med
konsumentprisindex. Va-taxan höjdes med 6 % fr.o.m. 1 april 2019 på grund av den höga
investeringsvolymen.
Under 2020 hade VA-verksamheten en höjning av taxan som initialt planerades fr.o.m. 1 april
men senarelades till att gälla fr.o.m. 1 oktober 2020. Anledning till senareläggningen var
rådande Coronapandemi. Taxeökningen blev 7 % på brukningsavgifterna och 10 % på
anslutningsavgifterna.
Diagram 4: Brukningsavgifternas utveckling under perioden 2013-2020.

Pris per m3 (inkl moms)
40,00
35,00
30,00

27,20

30,00

30,00

30,00

30,30

30,80

2014

2015

2016

2017

2018

33,40

36,31

Kr

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2013

2019

2020

År

I diagram 5 redovisas anläggningsavgifternas utveckling under perioden 2013-2020. I exemplet
ingår fast avgift för förbindelsepunkt samt avgift per bostadsenhet. (inkl. moms)
I tabellen redovisas pris efter prishöjningen 1 oktober 2020.
Diagram 5: Pris per vatten och spillanslutning 2013-2020
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Pris per vatten-och spillanslutning, tkr
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Resultaträkning 2020
(tkr)
Budget

Utfall

Avvikelse

INTÄKTER
Taxor och avgifter
Bidrag
Summa intäkter

-191 421

-202 100

10 679

-738

-1 484

746

-192 159

-203 584

11 425

KOSTNADER
Material, inventarier
Entreprenad, köp av verksamhet
Konsulter

5 034

14 558

-9 524

22 746

21 215

1 531

4 170

3 309

861

Personalkostnader

35 240

36 248

-1 008

Personalomkostnader PO

13 990

14 152

-162

Förbrukningsmaterial

10 216

9 132

1 084

Övriga verksamhetskostnader

42 842

48 204

-5 362

134 238

146 818

-12 580

44 520

52 371

-7 851

1 937

1 909

28

46 458

54 280

-7 822

-11 463

-2 486

-8 977

Intern ränta intäkter

-3 960

-4 160

200

Intern ränta kostnader

15 423

18 056

-2 633

0

11 411

-11 411

100,0%

94,7%

-5,3%

Summa kostnader
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Årets resultat
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD
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Balansräkning 2020
(tkr)
Not

2020

2019

1 262 776

1 216 623

17 744

12 876

287

334

1 280 806

1 229 833

16 427

11 946

1 297 233

1 241 779

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

1

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

3

- därav årets resultat

2 3561

5 2092

-2 853

1 895

6 222

5 673
855 392

Avsättningar

4

Långfristiga skulder

5

859 230

Kortfristiga skulder

6

429 425

375 868

1 297 233

1 241 779

11 253

12 022
2 347

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

- därav särskild löneskatt

2 197

1

Redovisat underskott 2020 uppgick till -11 411 tkr. Enligt huvudregeln ska 100 % av resultatet
överföras till det egna kapitalet. Till följd av särskilda omständigheter 2020 har tekniska
nämnden ansökt om att inte behöva överföra hela underskottet. Av årets resultat överförs
-2 853 tkr till eget kapital.
2
Totalt 274 tkr avser kundtjänst resultat.

Verksamhetsmått och nyckeltal
2020

2019

Vattenverk, m producerad/levererad

3 954 366

3 821 198

133 168

Vattenverk, fakturerad m3

3 186 709

3 372 530

-185 821

Renat avloppsvatten, m3

6 142 000

6 860 241

-718 241

13,2

11,1

2,1

3

Underhållskostnader ledningsnät, mnkr
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Noter
Not 1 Finansiella anläggningstillgångar, tkr
Andel av pensionsmedel
Lån till fastighetsägare för anläggningsavgifter
Summa

2020
0
287
287

2019
0
334
334

2020
13 140
1 893
47
1 346
0
16 427

2019
7 624
3 011
201
1 110
0
11 946

2020

2019

5 209
-2 853
0
2 356

3 040
1 895
274
5 209

2020

2019

5 008
1 215
6 222

4 566
1 107
5 673

Not 2 Kortfristiga fordringar, tkr
Kundfordringar
Mervärdesskatt
Kortfristig del av lån för anläggningsavgifter
Kortfristig placering andel av pensionsmedel
Övriga kortristiga fordringar
Summa

Not 3 Eget kapital, tkr
Ingående eget kapital
Överfört av årets resultat
Årets resultat avseende kundtjänst
Utgående eget kapital

Not 4 Avsättningar, tkr
Avsättning för pensioner
Avsättning för särskild löneskatt för pensioner
Summa

Not 5 Långfristiga skulder, tkr
Långfristiga lån
Investeringsfond
Förutbetalda anläggningsavgifter
Summa

2020

2019

575 000

580 365

10 292

10 767

273 938

264 260

859 230

855 392

Not 6 Kortfristiga skulder, tkr
2020

2019

Leverantörsskulder

8 223

15 513

Mervärdesskatt

3 285

1 906

Semesterlöneskuld

4 095

3 410

Pensionskostnad individuell del

1 961

1 898

Interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
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Tjänsteskrivelse

TN 2021/202
25 februari 2021

Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens strategiska plan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner Strategisk plan 2021-2025.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har sedan en tid tillbaka lagt ner en hel del arbete på att få till ett
långsiktigt tänk i verksamhetsplaneringen. För att kunna ge detta dokument det fokus
en strategisk plan behöver lyfts det nu ut för särskild behandling under egen punkt på
dagordningen.
Den strategiska planen revideras årligen och har en horisont på 5 år. Den bygger på
den struktur som utgörs av Region Gotlands styrmodell och fyller utrymmet mellan
visionen och verksamhetsplanen. Syftet är att inom alla verksamheter skapa en
ledstång från år till år som hjälper förvaltningen att ha en så rak linje som möjligt mot
visionen. En väl formulerad strategisk plan skall därför, trots årliga revisioner, i
normalläget bara ha små förändringar från år till år som är justeringar utifrån mindre
förändringar i styrande direktiv eller olika omvärldsfaktorer. Naturligtvis skulle större
förändringar kunna medföra krav på en ny strategisk inriktning. Så är dock inte fallet
i årets revision
Strategierna är uppdelade i två grupper, övergripande strategier som bygger på
styrmodellens målområden och verksamhetsknutna strategier för förvaltningens olika
verksamhetsområden.
Revisionen av verksamhetsplanen har genomförts av förvaltningens ledningsgrupp.
Bedömning

Årets revision som bland annat bygger på en analys av en rad påverkande faktorer,
till exempel omvärldsfaktorer och regionens läge har medfört några lite större
justeringar och ett antal smärre sådana som huvudsakligen går att klassificera som
”finlir”. De lite större justeringarna utgörs av:
1. Hänsyn tas till att Försörjningsavdelningen numera är en del av
Teknikförvaltningen
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/202

2. Generellt har behovet av långsiktighet understrukits
3. Området Ekologisk Hållbarhet har lyfts fram och omarbetats.
4. Hållbarhetsbegreppet lyfts in på flera ställen
5. Tillit som begrepp har lyfts in i området Medarbetare
Barn- och genusperspektiv – påverkas ej.
Landsbygdsperspektiv - påverkas ej.
Ekonomisk konsekvensanalys – påverkas ej.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-25
Strategisk plan 2021 – 2025 med markerade ändringar
Strategisk plan 2021-2025
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

PLAN

Strategisk plan
2021-2025

Teknikförvaltningen

Fastställd av tekniska nämnden
Framtagen av teknikförvaltningen
Datum 2020-09-16
Gäller 2021-2023
Ärendenr RS 2020/7
Version [1.0]

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland

Strategisk plan
2021-2025

Innehållsförteckning

sid

Innehåll
1 Strategisk plan ..........................................................................................................3
Övergripande beskrivning av TKFs uppdrag ......................................................................................3
Övergripande strategier ..................................................................................................................4

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Verksamhetsknutna strategier .........................................................................................................6

2 (9)

Region Gotland

Strategisk plan
2021-2025

1 Strategisk plan
Teknikförvaltningens (TKF) strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt
skapa en kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska
planen utgör en ”ledstång” i arbetet med att sätta målen i de årliga verksamhetsplanerna
på ett sätt så att de gemensamt drar mot ett och samma övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av TKFs
uppdrag. Dessutom omfattar den strategier för styrkortets målområden, indelade i
övergripande strategier som är gemensamma för hela förvaltningen och av
verksamhetsspecifika strategier för respektive verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör
basen för aktivitetsplanerna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och
uppdragen som ska utföras fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och
ens medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där
det utgör en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även
som en del i dokumentet ”Strategisk plan och budget”
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av TKFs uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar
Teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett
hållbart samhälle. På uppdrag från Tekniska nämnden svarar vi för drift,
underhåll och utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten,
avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik. Vi
tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt
ansvarar för hjälpmedelscentralen.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och utför
tjänster inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt en
hållbar infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med
målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 500 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer
och viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt
inom ramen för de resurser som finns tillgängliga.
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TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med en
beräknad totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2021 och ett nettoresultat i
balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra förvaltningar,
näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.
Med avstamp i Region Gotlands värdegrund; delaktighet, förtroende och omtanke
utvecklar TKF löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs
med fokus på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och
tydlighet. Vi arbetar strukturerat med att förbättra kontakten och samverkan med våra
uppdragsgivare, dvs medborgare och näringsliv, genom enkäter, workshops och andra
tillfällen för delaktighet.
TKFs arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke, Delaktighet och
Förtroende.
Ledorden för förvaltningens arbete är: Kundfokus, Effektivitet, Proaktivitet och
Tydlighet.
Övergripande strategier

Social hållbarhet
Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till Gotlands sociala hållbarhet. Som ett
direkt resultat av vår verksamhet skapas trygghet på hela Gotland. Genom ett proaktivt
kommunikativt arbete skapas delaktighet.
Strategier:



TKF skall utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och
trygghet i stad och på landsbygd.
TKF skall i dialog skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer
att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Ekonomisk hållbarhet
Det gotländska samhället kräver liksom alla andra samhällsbildningar en långvarig
ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet bidrar till detta genom en väl
fungerande hållbar kollektivtrafik och genom att skapa goda relationer med det gotländska
näringslivet.
Strategier:


TKF ska långsiktigt säkra ekonomiska konsekvenser av fattade beslut.
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TKF ska utveckla kollektivtrafiken för dagens och morgondagens resenärer.
TKF ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.

Ekologisk hållbarhet
Det är uppenbart att vårt klimat genomgår kraftiga negativa förändringar med fara för
framtida generationer. Vi har verksamheter som är belastande för miljön och att det är
viktigt att vi gör rätt vägval för att minska miljöpåverkan.
Strategier:



TKF ska genom sitt agerande sträva efter att vara ett föredöme på miljöområdet.
TKF följer klimatutvecklingen och agerar proaktivt för att minska Region Gotlands
klimatavtryck.

Kvalitet
Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder skall alltid uppleva att de i
kontakt med teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor.
Oavsett om det är ett personligt möte, via telefon eller via digitala kanaler skall de ha en
positiv upplevelse från kontakten.
Strategier:



TKF ska föra en aktiv och god dialog med alla interna och externa kunder.
TKF ska vara proaktiva i dialogen med medborgare, näringsliv och media.

Medarbetare
TKF har en tillitsfull organisationskultur och ett hållbart medarbetar- och ledarskap vilket
är en förutsättning för att kunna utvecklas och vara en attraktiv arbetsgivare. Våra
engagerade medarbetare är vår största tillgång.
Strategier:
Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16





TKFs alla medarbetare ska trivas på jobbet, utvecklas och bidra till samverkan och
utvecklingen av Region Gotland.
TKFs chefer skall ges goda förutsättningar att styra och leda verksamheten.
TKF ska skapa förutsättningar för ett aktivt och utvecklande medarbetarskap..
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Ekonomi
Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god
ekonomistyrning med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter
är ett kostnadskritiskt agerande därför absolut nödvändigt.
Strategier::




TKFs medarbetare skall ha kunskap och förståelse för ekonomin
TKFs samtliga verksamheter och projekt skall vara långsiktigt finansierade
TKFs investeringsverksamhet skall vara väl underbyggd i förstudier och
genomföras enligt Region Gotlands projektstyrningsmodell

Verksamhetsknutna strategier

Våra fastigheter
Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region Gotlands
realkapital. En långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en förutsättning för att
vårda och utveckla värdet i fastigheterna.
Strategier:




Drift och underhåll av byggnader och anläggningar ska ske planerat, med
långsiktighet och en ekonomi i balans per objekt och sammantaget.
TKFs hyresgäster/kunder skall känna en hög grad av kundnöjdhet.
Byggnadernas skick och funktion skall vara ändamålsenligt och uppfylla gällande
krav.

Vårt vatten
VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige
beslutade VA-strategin.
Strategier:

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16






Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.
Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.
Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda recipienterna.
Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser.
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Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och
dagvatten.

Våra hamnar
Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling.
De ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik. Hamnarna skall ses som en helhet där man separerar och delar upp
verksamheterna och fartygstrafiken.
Strategier:



Regionen skall fokusera på de strategiska hamnar samt de hamnar som behövs för
den gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala
föreningar och företag.
Hamnavdelningen skall genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose
våra kunders behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.

Vårt avfall
Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en hörnsten i den cirkulära ekonomin.
Verksamheten står inför nya och förändrade avfallsströmmar vilket skapar nya möjligheter,
där effektiv insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till en resurs
som skapar intäkter åt regionen.
Strategier:


Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16




Utveckling av verksamheten skall ske genom nära samarbete med våra kunder,
entreprenörer och partners.
Alla fraktioner skall ses som tillgångar och behandlas som sådana.
Vi skall skapa förutsättningar för ett rent och städat Gotland.
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Våra gator och vägar
Hela Gotland skall leva och vara inbjudande för såväl fast boende som för besökare.
Region Gotland ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och
cykelvägar hålls i ett gott skick oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på
ett tryggt och säkert sätt under årets alla dagar och nätter.
Strategier:



Vi skall arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och underhållsplan för
att på så sätt hållbart bidraga till en god driftsekonomi.
Underhållsinsatser skall sättas in tidigt så att tillgångarnas värde säkras.

Vår stadsmiljö
Vi vårdar vår stad och våra tätorter så att de förblir trivsamma, trygga och välkomnande för
boende och besökare.
I samband med att nya områden exploateras tas också hänsyn till ett väl fungerande
kretslopp med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus.
Strategier:



Våra stadsmiljöer ska vara inbjudande, locka till boende och återbesök.
Ny exploatering ska genomföras med fokus på hållbarhet.

Våra besöksplatser, parker och skogar
Våra besöksplatser och parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen. Vi är
stolta över våra uppskattade naturreservat och övriga rekreationsområden som förtjänar att
vårdas med omsorg. Rekreationsområden skall vara en plats med välskötta, trygga och
tillgängliga miljöer i syfte att vara en attraktiv miljö för både boende och besökare.
Strategier:
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Vi ska bidra till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer och rekreationsskogar
som bjuder in till umgänge, lek och friluftsliv.
Vi ska vårda och utveckla parkmiljöerna på bästa sätt utifrån behov och
användning.
Våra naturreservat och övriga rekreationsområden skall vårdas varsamt för att
långsiktigt skapa glädje och upplevelser.
Vi ska ha fina rekreationsskogar
Vi skall vara en föregångare inom hållbart skogsbruk.
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Vår kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl
landsbygd som stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv
planering som möter ett behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig till arbete, skola
och serviceorter.
Strategier:




Utveckling av kollektivtrafiken ska ske med beaktande av resenärernas nuvarande
och framtida resmönster och vanor.
Vi ska göra kollektivtrafiken till ett intressant alternativ för alla på Gotland.
Vi ska göra kollektivtrafiken och dess förutsättningar mer känd.

Vår försörjningsverksamhet
Med möjlighet att avropa interna tjänster av hög kvalitet inom städ, vaktmästeri och
transporter, hjälpmedel och varuförsörjning skapas möjlighet för Region Gotlands
verksamheter att fokusera på deras kärnuppdrag.
Strategier:
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Våra tjänster ska vara kända och levereras till överenskommet pris, kvalitet och
omfattning.
Genom omvärldsbevakning, medarbetarnas kompetens och dialog med våra
kunder skall tjänsteutbudet ständigt vidareutvecklas och effektiviseras.
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1 Strategisk plan
Teknikförvaltningens (TKF) strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt
skapa en kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska
planen utgör en ”ledstång” i arbetet med att sätta målen i de årliga verksamhetsplanerna
på ett sätt så att de gemensamt drar mot ett och samma övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av TKFs
uppdrag. Dessutom omfattar den strategier för styrkortets målområden, indelade i
övergripande strategier som är gemensamma för hela förvaltningen och av
verksamhetsspecifika strategier för respektive verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör
basen för aktivitetsplanerna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och
uppdragen som ska utföras fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och
ens medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där
det utgör en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även
som en del i dokumentet ”Strategisk plan och budget”
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av TKFs uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar
Teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett
hållbart samhälle. På uppdrag från Tekniska nämnden svarar vi för drift,
underhåll och utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten,
avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik. Vi
tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt
ansvarar för hjälpmedelscentralen.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och utför
tjänster inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt en
hållbar infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med
målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 500 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer
och viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt
inom ramen för de resurser som finns tillgängliga.
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TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med en
beräknad totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2021 och ett nettoresultat i
balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra förvaltningar,
näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.
Med avstamp i Region Gotlands värdegrund; delaktighet, förtroende och omtanke
utvecklar TKF löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs
med fokus på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och
tydlighet. Vi arbetar strukturerat med att förbättra kontakten och samverkan med våra
uppdragsgivare, dvs medborgare och näringsliv, genom enkäter, workshops och andra
tillfällen för delaktighet.
TKFs arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke, Delaktighet och
Förtroende.
Ledorden för förvaltningens arbete är: Kundfokus, Effektivitet, Proaktivitet och
Tydlighet.
Övergripande strategier

Social hållbarhet
Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till Gotlands sociala hållbarhet. Som ett
direkt resultat av vår verksamhet skapas trygghet på hela Gotland. Genom ett proaktivt
kommunikativt arbete skapas delaktighet.
Strategier:



TKF skall utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och
trygghet i stad och på landsbygd.
TKF skall i dialog skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer
att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Ekonomisk hållbarhet
Det gotländska samhället kräver liksom alla andra samhällsbildningar en långvarig
ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet bidrar till detta genom en väl
fungerande hållbar kollektivtrafik och genom att skapa goda relationer med det gotländska
näringslivet.
Strategier:


TKF ska långsiktigt säkra ekonomiska konsekvenser av fattade beslut.
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TKF ska utveckla kollektivtrafiken för dagens och morgondagens resenärer.
TKF ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.

Ekologisk hållbarhet
Det har under den senaste tiden, både i Sverige och i vår omvärld, dykt upp ett antal händelser som
styrker att vårt klimat förändras. Det mest påtagliga för oss på Gotland är den minskade tillgången
av dricksvatten. Det är uppenbart att vårt klimat genomgår kraftiga negativa förändringar

med fara för framtida generationer. Vi har verksamheter som är belastande för miljön och
att det är viktigt att vi gör rätt vägval för att minska miljöpåverkan.
Strategier:







TKF skall säkerställa att regionens produktion och hantering av vatten (dricks-, spilloch dag-vatten) möter behov och ställda krav.
TKF skall nogsamt följa klimatutvecklingen och agera utifrån faktabaserade signaler.
TKF skall höja ambitionen avseende avfallsverksamheten genom att ”Göra avfall till en
re-surs”

TKF ska genom sitt agerande sträva efter att vara ett föredöme på miljöområdet.
TKF följer klimatutvecklingen och agerar proaktivt för att minska Region Gotlands
klimatavtryck.

Kvalitet
Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder skall alltid uppleva att de i
kontakt med teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor.
Oavsett om det är ett personligt möte, via telefon eller via digitala kanaler skall de ha en
positiv upplevelse från kontakten.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

Strategier:



TKF ska föra en aktiv och god dialog med alla interna och externa kunder.
TKF ska vara proaktiva i dialogen med medborgare, näringsliv och media.



Medarbetare skall känna sig trygga när det gäller kontakter med kunder, näringsliv och
media.
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Medarbetare
TKF har en tillitsfull organisationskultur och ett hållbart medarbetar- och ledarskap Ett
långsiktigt hållbart medarbetar- och ledarskap vilket är en förutsättning för att kunna utvecklas
och vara en attraktiv arbetsgivare. Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång.
Strategier:




TKFs alla medarbetare ska trivas på jobbet, utvecklas och bidra till samverkan och
utvecklingen av Region Gotland.
TKFs chefer skall ges goda förutsättningar att styra och leda verksamheten.
TKF ska skapa förutsättningar för ett aktivt och utvecklande medarbetarskap..

Ekonomi
Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god
ekonomistyrning med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter
är ett kostnadskritiskt agerande därför absolut nödvändigt.
Strategier::




TKFs medarbetare skall ha kunskap och förståelse för ekonomin
TKFs samtliga verksamheter och projekt skall vara långsiktigt finansierade
TKFs investeringsverksamhet skall vara väl underbyggd i förstudier och
genomföras enligt Region Gotlands projektstyrningsmodell

Verksamhetsknutna strategier

Våra fastigheter
Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region Gotlands realkapital. En
långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en förutsättning för att vårda och utveckla
värdet i fastigheterna.

Strategier:

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16





Drift och underhåll av byggnader och anläggningar ska ske planerat, med
långsiktighet och en ekonomi i balans per objekt och sammantaget.
TKFs hyresgäster/kunder skall känna en hög grad av kundnöjdhet.
Byggnadernas skick och funktion skall vara ändamålsenligt och uppfylla gällande
krav.

Vårt vatten
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VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige
beslutade VA-strategin.
Strategier:







Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.
Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.
Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda recipienterna.
Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser.
Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och
dagvatten.

Våra hamnar
Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling.
De ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik. Hamnarna skall ses som en helhet där man separerar och delar upp
verksamheterna och fartygstrafiken.
Strategier:
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Regionen skall fokusera på de strategiska hamnar samt de hamnar som behövs för
den gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala
föreningar och företag.
Hamnavdelningen skall genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose
våra kunders behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.
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Vårt avfall
Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en hörnsten i den cirkulära ekonomin.
Verksamheten står inför nya och förändrade avfallsströmmar vilket skapar nya möjligheter,
där effektiv insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till en resurs
som skapar intäkter åt regionen.
Strategier:




Utveckling av verksamheten skall ske genom nära samarbete med våra kunder,
entreprenörer och partners.
Alla fraktioner skall ses som tillgångar och behandlas som sådana.
Vi skall skapa förutsättningar för ett rent och städat Gotland.

Våra gator och vägar
Hela Gotland skall leva och vara inbjudande för såväl fast boende som för besökare.
Region Gotland ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och
cykelvägar hålls i ett gott skick oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på
ett tryggt och säkert sätt under årets alla dagar och nätter.

Strategier:



Vi skall arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och underhållsplan för
att på så sätt hållbart bidraga till en god driftsekonomi.
Underhållsinsatser skall sättas in tidigt så att tillgångarnas värde säkras.

Vår stadsmiljö
Gotland har en stad men ett flertal småstadsliknande miljöer. Vi vårdar dessa för att göra dom trivsamma, trygga och välkomnande för fast boende och besökare.

Vi vårdar vår stad och våra tätorter så att de förblir trivsamma, trygga och välkomnande för
boende och besökare.

Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16

I samband med att nya områden exploateras tas också hänsyn till ett väl fungerande
kretslopp med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus.
Strategier:




Våra stadsmiljöer ska vara inbjudande, locka till boende och återbesök.
Ny exploatering ska genomföras med fokus på hållbarhet.
Ny exploatering skall göras med nyttjande av nya framsteg i syfte att minska
belastningen på miljö och påverkan på klimat.

8 (10)

Region Gotland

Strategisk plan
2021-2025

Våra besöksplatser, parker och skogar
Gotlands parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen. Våra besöksplatser och

parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen. Vi är stolta över våra uppskattade
naturreservat och övriga rekreationsområden som förtjänar att vårdas med omsorg.
Rekreationsområden skall vara en plats med välskötta, trygga och tillgängliga miljöer i syfte
att vara en attraktiv miljö för både boende och besökare.
Strategier:







Vi ska bidra till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer och rekreationsskogar
som bjuder in till umgänge, lek och friluftsliv. genom att långsiktigt skapa hållbara
parker med plats för alla.

Vi ska vårda och utveckla parkmiljöerna på bästa sätt utifrån behov och
användning.
Våra naturreservat och övriga rekreationsområden skall vårdas varsamt för att
långsiktigt skapa glädje och upplevelser.
Vi ska ha fina rekreationsskogar
Vi skall vara en föregångare inom hållbart skogsbruk.

Vår kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl
landsbygd som stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv
planering som möter ett behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig mellan hem,
arbete och serviceorter till arbete, skola och serviceorter.
Strategier:


Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16




Utveckling av kollektivtrafiken ska ske med beaktande av resenärernas nuvarande
och framtida resmönster och vanor.
Vi ska göra kollektivtrafiken till ett intressant alternativ för alla på Gotland.
Vi ska göra kollektivtrafiken och dess förutsättningar mer känd.

Vår försörjningsverksamhet
Med möjlighet att avropa interna tjänster av hög kvalitet inom städ, vaktmästeri och
transporter, hjälpmedel och varuförsörjning skapas möjlighet för Region Gotlands
verksamheter att fokusera på deras kärnuppdrag.
Strategier:
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Ärendenr RS 2020/7 Datum 2020-09-16



Våra tjänster ska vara kända och levereras till överenskommet pris, kvalitet och
omfattning.
Genom omvärldsbevakning, medarbetarnas kompetens och dialog med våra
kunder skall tjänsteutbudet ständigt vidareutvecklas och effektiviseras.
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•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna strategisk plan och budget 2022-2024
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2022-2024 inklusive investeringsplan för perioden 2022-2026. Förslaget är upprättat i
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Bedömning
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kommande åren.
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Ekonomisk konsekvensanalys – I planen redovisas ekonomiska konsekvenser för
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förvaltningens uppdrag.
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1. Strategisk plan
Teknikförvaltningens (TKF) strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt
skapa en kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska planen
utgör en ledstång i arbetet med att sätta målen i de årliga verksamhetsplanerna på ett sätt så
att de gemensamt drar mot ett och samma övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av TKFs uppdrag. Dessutom omfattar den strategier för styrkortets målområden, indelade i övergripande strategier som är gemensamma för hela förvaltningen och av verksamhetsspecifika
strategier för respektive verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör basen för
aktivitetsplanerna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där det utgör en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även som en del i
dokumentet ”Strategisk plan och budget”
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av teknikförvaltningens uppdrag

Ärendenr TN 2021/363

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. På uppdrag från
tekniska nämnden svarar vi för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter
samt ansvarar för hjälpmedelscentralen.
Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och utför
tjänster inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt en
hållbar infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
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Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med målsättningen
att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 500 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och
viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom ramen för de resurser som finns tillgängliga.
TKF:s verksamheter finansieras genom taxor, avgifter, hyresintäkter och skattemedel med
en beräknad totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2021 och ett nettoresultat i
balans.
TKF:s kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands övriga förvaltningar,
näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.
Med avstamp i Region Gotlands värdegrund; delaktighet, förtroende och omtanke utvecklar TKF löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med fokus
på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och tydlighet. Vi arbetar strukturerat med att förbättra kontakten och samverkan med våra uppdragsgivare, d.v.s.
medborgare och näringsliv, genom enkäter, workshops och andra tillfällen för delaktighet.
TKF:s arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke, Delaktighet och Förtroende.
Ledorden för förvaltningens arbete är: Kundfokus, Effektivitet, Proaktivitet och Tydlighet.
Övergripande strategier
Social hållbarhet

Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till Gotlands sociala hållbarhet. Som ett direkt resultat av vår verksamhet skapas trygghet på hela Gotland. Genom ett proaktivt kommunikativt arbete skapas delaktighet.
Strategier:
 TKF ska utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och
trygghet i stad och på landsbygd.
 TKF ska i dialog skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer
att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.
Ekonomisk hållbarhet

Det gotländska samhället kräver, liksom alla andra samhällsbildningar, en långvarig ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet bidrar till detta genom en väl fungerande
hållbar kollektivtrafik och genom att skapa goda relationer med det gotländska näringslivet.

Ärendenr TN 2021/363

Strategier:
 TKF ska långsiktigt säkra ekonomiska konsekvenser av fattade beslut.
 TKF ska utveckla kollektivtrafiken för dagens och morgondagens resenärer.
 TKF ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.
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Ekologisk hållbarhet

Det är uppenbart att vårt klimat genomgår kraftiga negativa förändringar med fara för
framtida generationer. Vi har verksamheter som är belastande för miljön och att det är viktigt att vi gör rätt vägval för att minska miljöpåverkan.
Strategier:
 TKF ska genom sitt agerande sträva efter att vara ett föredöme på miljöområdet.
 TKF följer klimatutvecklingen och agerar proaktivt för att minska Region Gotlands
klimatavtryck.
Kvalitet

Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder ska alltid uppleva att de i kontakt med teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor. Oavsett om det är ett personligt möte, via telefon eller via digitala kanaler ska de ha en positiv
upplevelse från kontakten.
Strategier:
 TKF ska föra en aktiv och god dialog med alla interna och externa kunder.
 TKF ska vara proaktiva i dialogen med medborgare, näringsliv och media.
Medarbetare

TKF har en tillitsfull organisationskultur och ett hållbart medarbetar- och ledarskap vilket
är en förutsättning för att kunna utvecklas och vara en attraktiv arbetsgivare. Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång.
Strategier:
 TKF:s alla medarbetare ska trivas på jobbet, utvecklas och bidra till samverkan och
utvecklingen av Region Gotland.
 TKF:s chefer ska ges goda förutsättningar att styra och leda verksamheten.
 TKF ska skapa förutsättningar för ett aktivt och utvecklande medarbetarskap.
Ekonomi

Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god ekonomistyrning med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter är ett
kostnadskritiskt agerande därför absolut nödvändigt.

Ärendenr TN 2021/363

Strategier:
 TKF:s medarbetare ska ha kunskap och förståelse för ekonomin
 TKF:s samtliga verksamheter och projekt ska vara långsiktigt finansierade
 TKF:s investeringsverksamhet ska vara väl underbyggd i förstudier och genomföras
enligt Region Gotlands projektstyrningsmodell
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Verksamhetsknutna strategier
Våra fastigheter

Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region Gotlands realkapital. En långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en förutsättning för att vårda
och utveckla värdet i fastigheterna.
Strategier:
 Drift och underhåll av byggnader och anläggningar ska ske planerat, med långsiktighet och en ekonomi i balans per objekt och sammantaget.
 TKFs hyresgäster/kunder ska känna en hög grad av kundnöjdhet.
 Byggnadernas skick och funktion ska vara ändamålsenligt och uppfylla gällande
krav.
Vårt vatten

VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige beslutade VA-strategin.
Strategier:
 Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.
 Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.
 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till klimatet och vårda recipienterna.
 Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser.
 Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och dagvatten.
Våra hamnar

Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling.
De ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarna ska ses som en helhet där man separerar och delar upp verksamheterna
och fartygstrafiken.

Ärendenr TN 2021/363

Strategier:
 Regionen ska fokusera på de strategiska hamnarna samt de hamnar som behövs för
den gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala föreningar och företag.
 Hamnavdelningen ska genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra
kunders behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.
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Vårt avfall

Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en hörnsten i den cirkulära ekonomin. Verksamheten står inför nya och förändrade avfallsströmmar vilket skapar nya möjligheter, där effektiv insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till en resurs som
skapar intäkter åt regionen.
Strategier:
 Utveckling av verksamheten ska ske genom nära samarbete med våra kunder, entreprenörer och partners.
 Alla fraktioner ska ses som tillgångar och behandlas som sådana.
 Vi ska skapa förutsättningar för ett rent och städat Gotland.
Våra gator och vägar

Hela Gotland ska leva och vara inbjudande för såväl boende som för besökare. Region
Gotland ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och cykelvägar
hålls i ett gott skick oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på ett tryggt
och säkert sätt under årets alla dagar och nätter.
Strategier:
 Vi ska arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och underhållsplan för att
på så sätt hållbart bidra till en god driftsekonomi.
 Underhållsinsatser ska sättas in tidigt så att tillgångarnas värde säkras.
Vår stadsmiljö

Vi vårdar vår stad och våra tätorter så att de förblir trivsamma, trygga och välkomnande för
boende och besökare.
I samband med att nya områden exploateras tas också hänsyn till ett väl fungerande kretslopp med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus.
Strategier:



Våra stadsmiljöer ska vara inbjudande, locka till boende och återbesök.

Ny exploatering ska genomföras med fokus på hållbarhet.

Våra besöksplatser, parker och skogar

Ärendenr TN 2021/363

Våra besöksplatser och parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen. Vi är
stolta över våra uppskattade naturreservat och övriga rekreationsområden som förtjänar att
vårdas med omsorg. Rekreationsområden ska vara en plats med välskötta, trygga och tillgängliga miljöer i syfte att vara en attraktiv miljö för både boende och besökare.
Strategier:
 Vi ska bidra till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer.
 Vi ska vårda och utveckla miljöerna på bästa sätt utifrån behov och användning.
 Våra naturreservat och övriga rekreationsområden ska vårdas varsamt för att långsiktigt skapa glädje och upplevelser.
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Vår kollektivtrafik

En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl
landsbygd som stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv
planering som möter ett behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig till arbete, skola
och serviceorter.
Strategier:
 Utveckling av kollektivtrafiken ska ske med beaktande av resenärernas nuvarande
och framtida resmönster och vanor.
 Vi ska göra kollektivtrafiken till ett intressant alternativ för alla på Gotland.
 Vi ska göra kollektivtrafiken och dess förutsättningar mer känd.
Vår försörjningsverksamhet

Med möjlighet att avropa interna tjänster av hög kvalitet inom städ, vaktmästeri och transporter, hjälpmedel och varuförsörjning skapas möjlighet för Region Gotlands verksamheter
att fokusera på sina kärnuppdrag.
Strategier:
 Våra tjänster ska vara kända och levereras till överenskommet pris, kvalitet och omfattning.
 Genom omvärldsbevakning, medarbetarnas kompetens och dialog med våra kunder ska tjänsteutbudet ständigt vidareutvecklas och effektiviseras

Verksamhet och resurser
2020 års verksamhet och ekonomi påverkades av pandemin. Verksamheterna har trots det
fungerat, i stort sett, som vanligt. Av förvaltningens verksamheter har kollektivtrafiken påverkats mest med minskat resande och tillkommande kostnader för att minimera smittrisken vid resande. Den påfrestning som pandemin medför visar på en god flexibilitet och anpassningsförmåga hos verksamheterna. Pandemin innebär ekonomiska påfrestningar även
under 2021 som kommer innebära svårigheter att rymma verksamheten inom det tilldelade
ramarna.
Ett flertal planer och inriktningsbeslut påverkar teknikförvaltningens ekonomi i hög utsträckning såsom exempelvis trafikförsörjningsprogram, VA-plan, avfallsplan med flera.
När dessa ambitiösa planer ska omsättas till faktisk handling innebär de ökade kostnader
vilket i sin tur visar att ytterligare prioriteringar krävs. Även högre ambitionsnivå inom miljöområdet medför i stor utsträckning högre kostnader.

Ärendenr TN 2021/363

Under 2020 påbörjades arbetet med att förbättra samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet
kommer att slutrapporteras under 2021 och kan resultera i påverkan på förvaltningens ekonomi framöver.
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Driftbudget 2022-2024

Teknikförvaltningens verksamhet är omfattande. Dagens driftåtagande samsas med en stor
investerings- och utvecklingsverksamhet. Högt ställda krav såväl internt som externt ställer
stora krav på prioriteringsförmåga och ekonomistyrning. Detta till trots lämnas nedan en
rad förslag till ramjustering från 2022 för att möjliggöra leverans i enlighet med inriktning
och planer.
Tabell 1: Budget och utfall 2019-2021 (tkr)
Budget 2020

Utfall 2020

1 025 025
-1 192 174
-167 149

1 088 001
-1 285 226
-197 225

Intäkter
Kostnader
Årets resultat

Avvikelse
2020
62 975
-93 051
-30 076

Utfall 2019
1 066 144
-1 200 231
-134 087

Budget
2021
1 265 461
-1 446 168
-180 707

Förslag till ramjusteringar

Allmän kollektivtrafik

Behov av ramtillskott om 5 600 tkr för verksamheten från 2022 finns till följd av utökat antal producerade kilometrar i tidtabellen och antal kilometrar som går åt då bussar transporteras till och från bussdepå.
Ökat antal producerade kilometer i tidtabellen är ca 100 000 km. Ökningen härleds till åtgärder för ökat tillgänglighet främst till och från Visby hamn i anslutning till färjornas ankomster och avgångar. Så kallade tom-kilometrar, ca 300 000 km, uppkommer i samband
med turernas början och slut när bussen måste åka till eller från den depå där den är placerad.
Särskild kollektivtrafik

Ett ramtillskott för särskild kollektivtrafik 2022 begärs om 500 tkr på grund ökade produktionskostnader kopplat till ökat antal körda kilometer med taxibilar.
Tekniska nämnden har begärt att regionstyrelsen ska initiera en utredning om ekonomistyrningsprinciperna för sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård. Ur ekonomistyrningssynpunkt är det inte bra att hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar beslut om sjukresor samtidigt som det är teknikförvaltningen som har ansvar för ekonomin.
Utökat driftsanslag Honnörsparken

Honnörsparken på A7-området i Visby färdigställdes under hösten 2020. Parken är nu Gotlands största om omfattar totalt ca 3,4 hektar och innehåller en lekplats, en klottervägg (med
tillhörande hantering av farligt avfall), ängsytor, gräsmattor, parkeringar med tillhörande planteringar, 81 träd, 1 010 buskar, papperskorgar både i form av traditionella papperskorgar samt
Big Bellys. En omfattande insats krävs av parkförvaltningen för att sköta parken framöver och
resursbehovet avser en ytterligare årsanställd. Ramtillskott behövs om 450 tkr för 2022 samt
därefter 900 tkr per år. Totalt behov uppgår till 2 250 tkr för perioden 2022-2024.

Ärendenr TN 2021/363

Utökat driftsanslag träd

Länsstyrelsen har godkänt att flertalet dåliga träd tas ner och i de flesta fall behöver dessa ersättas. Gata- parkavdelningen saknar idag driftbudget avseende utbyte, etablering samt skötsel av
träd. 1 000 tkr behövs i ramtillskott för uppdraget, totalt 3 000 tkr för perioden 2022-2024. Medel avser utökning av bemanningen med en tillsvidareanställd vid Gata-parkavdelningen.
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Ökade kapitalkostnader beläggningsprogrammet

Beläggningsprogrammets investeringar och investeringar i enskilda vägar med statsbidrag medför ökade kapitalkostnader som i dag inte ryms i driftramen. Ramtillskott begärs för 2022 om
2 641 tkr (beläggningsprogrammet innebär 2 549 tkr och enskilda vägar med statsbidrag 92 tkr)
avseende ökade kapitalkostnader för de beläggningsinvesteringar samt investeringar som görs i
enskilda vägar med statsbidrag och som genomförs under 2021.
Åtgärder för minskning av halten skadliga partiklar i luften

Enligt Regionfullmäktiges protokoll 2019-09-23 §222 ”Åtgärdsprogram för minskning av halten skadliga partiklar i luften (PM10) i Visby” innebär detta ett antal drifts- och underhållsåtgärder som ska genomföras kommande åren. För att kunna fullfölja uppdraget krävs utökade resurser för:
 Utbyte till granitkross för samtliga gator samt gång- och cykelvägar i Visby. Kostnaden
uppgår till 1 500 tkr/år.
 Utökad städning med PM10-maskin samt förare – kapitalkostnad PM10-maskin
460 tkr från 2023 samt utökning av en tillsvidareanställd 650 tkr.
Ovanstående punkter finns i antaget åtgärdsprogram.
Skötsel kvarnar

Idag saknas driftbudget för att sköta kvarnarna Lågan och Kärringen i Visby samt kvarnen i
Slite. För att skötsel av våra kvarnar genom exempelvis tillsyn, reparationer och klottersanering ska kunna genomföras krävs ett ramtillskott om 100 tkr.
Driftavtal belysning

Ett nytt driftavtal för belysning är skrivet med GEAB. Det nya avtalet beräknas kosta ca
480 tkr mer per år jämfört med det gamla avtalet från 2018. Timkostnader har ökat och en
investering av ett nytt fordon medför ökade kostnader. Ett ramtillskott fordras med
480 tkr.
Skötsel markreserv

Det saknas en budget för driftkostnader kopplad till Region Gotlands markreserv som inte
avser skogsfastighet. För att marken ska kunna skötas på ett bra vis fordras ett ramtillskott
om 500 tkr.
Kapitalkostnad gatubelysning

Våra investeringar i gatubelysning genererar ökade kapitalkostnader. Ramtillskott erfordras
med 200 tkr för år 2022.

Ärendenr TN 2021/363

Kapitalkostnader till följd av exploatering

Ett antal exploateringar genererar ökade kapitalkostnader från 2022 där kompensation för
kapitalkostnader måste till. Dessa är:
- Brodösen 300 tkr
- Artilleriet 2 000 tkr
- Adjutanten, gata och väg 400 tkr
- Honnörsparken 700 tkr
- Visborg 60 tkr
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Tabell 2: Begäran om ramtillskott (tkr)
Ändamål

Belopp 2022

Driftskostnader
Allmän kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik
Drift Honnörsparken

5 600
500
900

Byte av träd enl. länsstyrelsens krav samt skötsel

1 000

PM10 Granitkross för halkbekämpning

1 500

PM10 Utökad bemanning

650

Skötsel kvarnar

100

Driftavtal belysning

480

Skötsel markreserv

500

Kapitalkostnader
Kapitalkostnader beläggningsprogrammet
Kapitalkostnad gatubelysning

2 641
200

Kapitalkostnader till följd av exploatering:


Brodösen

300



Artilleriet

2 000



Adjutanten

400



Honnörsparken

700



Visborg

Summa

60
17 531

Utöver de behov som beskrivs ovan tillkommer kostnader för åtgärder som måste hanteras
under perioden. Dessa kostnader kan när de får fullt genomslag behöva kompenseras för i
framtiden.
Skötsel av nya grillplatser

Förvaltningen investerar i nio nya grillplatser runt om på Gotland. Grillplatserna behöver underhållas framöver och kostnaden beräknas till 90 tkr för 2022, totalt 270 tkr för perioden
2022-2024.
Toalett Tallunden

Efterfrågan på en ny toalett i parken Tallunden är mycket stor. Kostnad för driften av toaletten beräknas till 100 tkr per år.
Toalettavtal

Ärendenr TN 2021/363

Förvaltningen får en mängd önskemål om att skriva avtal med näringsidkare på landsbygden för att öppna upp toaletter under högsäsong liknande det avtal som finns mellan Region Gotland och Visby centrum. Totalt finns 140 tkr budgeterade för Visby. Om liknande
avtal ska kunna ordnas bör en liknande budget avsättas för landsbygden. Kostnaden för liknande avtal med utvecklingsbolag på landsbygden beräknas till 140 tkr.
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Taxor och avgifter, interna och externa
Externa taxor och avgifter

Teknikförvaltningen använder nio taxor och två prislistor.
 Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa - årlig
indexuppräkning sker. VA-taxan höjdes 1 oktober 2020 med 7 % vad gäller brukningsavgifter. Under 2021 kommer VA-avdelningen kunna simulera hur olika åtgärder påverkar VA-taxan och därmed ha ett bättre beslutsunderlag för framtida taxejusteringar.
 Avfallstaxa – en ny avfallstaxa har arbetats fram under 2020 och godkänts av Regionstyrelsen. Den nya taxan innebär en höjning med 10 % avseende hushållsavfall
för ett standardabonnemang och 10% på slamtaxan. Styrningen har även förstärkts
för noggrannare sortering genom en ökad differentiering av priserna mellan osorterat och sorterat avfall. Den nya taxan gäller från 1 februari 2021. Taxan innehåller
indexklausul.
 Avgifter för vissa transportdispenser s.k. transporttillstånd - årlig indexuppräkning
görs.
 Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Inom landets kommuner tillämpas inte indexreglering av parkeringsavgifter. Det går inte att använda
indexreglering på parkeringsavgifter eftersom det kan bli ojämna avgifter. Om en
indexklausul införs måste de lokala trafikföreskrifterna skrivas om, vilket bedöms
som administrativt tungt.
 Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas. Taxan höjdes 2019.
 Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning
görs av egenavgifter för färdtjänst och sjukresor.
 Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning
görs. Taxan har justerats under 2021.
 Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning
sker. Taxan höjdes 2019.
 Taxa för grävtillstånd är beslutad 2020. Den har ersatt prislistan som tidigare tillämpades. Taxan innehåller en indexklausul för årlig uppräkning.
 Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Årlig indexuppräkning görs.
Punkthöjningar kommer att föreslås och förtydligande av texter samt införande av
taxa för fiskebodar och arrendeavgift för markupplåtelse planeras att införas i taxan
2022.
Interna avgifter

Försöjningsverksamhet

För försörjningsverksamheten föreslås prisjusteringar för att kompensera för löneökningar,
hyreshöjning och ökning av övriga kostnader. Efter fastställd uppräkning återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika tjänster och hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.


Ärendenr TN 2021/363




Löneökning - En beräknad löneökning på 2,5 % på den totala lönekostnaden om
86 100 tkr innebär en kostnadsökning hos försörjningsavdelningen om 2 150 tkr.
Hyreskostnadsökning – En hyreshöjning på 1 % innebär en kostnadsökning om
42 tkr.
Övriga kostnadsökningar – Försörjningsavdelningen har kostnader motsvarande
5 825 tkr för fordon, drivmedel, material m.m. Kostnaderna ökar år från år och
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kostnadsökning motsvarande KPI om 1,5 % innebär en kostnadsökning om 87 tkr
2022.
Tabell 3: Kostnadsökningar försörjningsverksamheten (tkr)
Löneökningar 2,5 %

2022

2022

2023

2 150

4 400

6 600

Hyreshöjning 1 % 42 tkr
Kostnadshöjning fordon, drivmedel, material m.m.
Summa

87

176

266

2 237

4 576

8 866

Interna lokalhyror

Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för drift
av fastigheter visar på en ökning för 2022. Det innebär att det finns ett behov av att höja internhyrorna med 3,5 % vilket motsvarar 14 500 tkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan tidigare justerat internhyran efter kostnadsläget.
Det som förutspås är kostnadsökningar samt en förväntad inflation på 2 %.
De största posterna som förklarar behovet av höjning av internhyran är:







En stor post som bidrar till ökningen är kapitalkostnader. Det som påverkar dessa kostnader är komponentavskrivningsreglerna som infördes för några år sedan. Vi ser en total kostnadsökning motsvarande ca 4 000 tkr. I dessa kostnader finns en kostnadsökning
om 850 tkr för planerat underhåll av Hemsebadet. Kostnaderna för reparationer 2020
blev betydligt högre än budget. Vi bedömer att den högre kostnadsnivån kommer att
bestå framöver då behovet av reparationer ökat på grund av tidigare eftersatt underhåll.
Ökningen av reparationskostnader uppskattas till 6 200 tkr för 2022.
De senaste årens lägre vattenförbrukning till följd av genomförda effektiviseringar har
medfört lägre kostnader. Under 2019/2020 har dock kostnaderna ändå ökat igen på
grund av höjningar av VA-taxan i flera omgångar. Den totala ökningen sen 2019 om
17,7 % motsvarar ca 3 000 tkr för regionens lokaler vilket bör justeras via internhyran.
Under hösten 2020 genomfördes en upphandling avseende ”Tömning och transport av
förpacknings- och återvinningsmaterial”. Det nya avtalet innebär en kostnadsökning
motsvarande ca 1 000 tkr för 2022.
Region Gotland har aviserats om planerad prishöjning för fjärrvärme år 2022 med
1,75 %, GEAB prognostiserar att den fortsatta höjningen efter 2023 kommer uppgå till
ca 2 % årligen.

Konsekvenserna av oförändrad internhyra innebär bland annat färre utförda reparationer och
att viss del av planerat underhåll inte kan genomföras (de som inte räknas som investeringar).
Fastighetsförvaltningsavdelningen får således använda driftbudgeten för att täcka upp för ökade
kostnader man inte kan påverka. Fastighetsförvaltningsavdelningen prognostiserar då att redovisa ett underskott. Förvaltningarnas lokalkostnader blir även missvisande om internhyran inte
speglar den verkliga kostnaden för lokalerna de disponerar.
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Kompensation för externa avtal

Teknikförvaltningen har flera externa avtal med årlig prisuppräkning. Enligt anvisningarna
medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. I
tabell 4 nedan redovisas beräknade effekter av de externa avtal som indexuppräknas.
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Kollektivtrafikoperatör

Externt avtal finns med Bergkvarabuss för den allmänna kollektivtrafiken från och med tidtabellsskiftet sommaren 2020. I avtalet med Bergkvarabuss finns det reglerat möjlighet till
omförhandling av priserna från trafik start med hänvisning till ökade kostnader för perioden mellan anbud och trafik start. Förhandlingen resulterade en höjning av priserna med
2,41 %, vilket motsvarar indexhöjningen inom branschen.
Särskild kollektivtrafik

Externt avtal finns med DRT Solutions för samhällsbetalda resor vilket regleras med index.
För indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 400 tkr upp.
Maskiner Gata/Väg/Park

Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt transporter för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal. Bland dessa tjänster ingår också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader till följd av indexuppräkning beräknas till 150 tkr från år 2022.
Tabell 4: Kompensation för externa avtal 2022-2024 (tkr)
Avtal

2022

2023

2024

Kollektivtrafikoperatör, Bergkvarabuss

2 400

2 400

2 400

Särskild kollektivtrafik, DRT Solutions

400

400

400

Maskiner Gata/Väg/Park

150

150

150

2 950

2 950

2 950

Summa

Investeringsförslag med motiveringar 2022-2026
Teknikförvaltningens samlade behov av investeringar de kommande åren är omfattande.
Det totala behovet för perioden 2022 till 2026 uppgår till 1 582 mnkr. De största investeringsbehoven finns inom VA-verksamheten 723 mnkr vilket innebär utmaningar såväl finansiellt som verksamhetsmässigt.
Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar

Ärendenr TN 2021/363

Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll

Region Gotlands fastighetsbestånd består av cirka 170 fastigheter med ca 500 byggnader,
huvuddelen är byggda under 1950- till 70-talen. Rollen som fastighetsägare medför ansvar
för att fastigheterna uppfyller myndighets- och lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs
för att kunna agera och för att säkerställa att regionens fastighetsbestånd förvaltas enligt de
krav som ställs. Investeringsanslaget omfattar även investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa en byggdelsfunktion. Åtgärderna avser såväl inre- som yttre underhåll. År 1996 beslutade Gotlands
kommun att halvera den dåvarande underhållsbudgeten. Detta har medfört att visst underhåll har skjutits på framtiden och att en underhållsskuld har uppstått. Denna halvering pågick fram till 2013. Efter att fastighetsförvaltningsavdelningen erhållit full underhållsbudget har prioriteringen varit att utföra inre underhåll och investeringar i tekniska system/anläggningar. Behov finns av ett flertal större underhållsåtgärder av bland annat tak och fasader där även tekniska system behöver ersättas. Ökade krav avseende driftsäkerhet i våra
fastigheter innebär att system måste bytas ut då nuvarande lösningar har uppnått eller bör-
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jar uppnå slutet av sin tekniska livslängd. Vissa av underhållsåtgärderna innebär att verksamheter måste evakueras till andra tillfälliga lokaler. Åtgärder som måste genomföras är
utbyte av ett antal låg- och högspänningsställverk, renoveringar av fasader, fönster och tak,
utbyte av avloppsstammar, dräneringar av husgrunder samt utbyte av brandlarm, passagesystem, hissar, pelletspannor, kylanläggningar med mera.
För perioden 2022-2026 bedöms ett årligt behov på 60 000 tkr för fastighetsägaransvar och
planerat underhåll. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 300 000 tkr. De
äskade anslagen ska förbrukas jämt fördelat under perioden.
Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader vilka finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov
av personal men kommer kräva ökad kompetens hos avdelningens befintliga personal.
Åtgärder efter OVK samt utbyte av befintlig ventilation.

Det finns idag lagkrav i Plan-och bygglagen som reglerar hur lokalers ventilationssystem ska utformas för att uppfylla ett tillfredställande inomhusklimat. Ventilationsanläggningar kontrolleras
regelbundet, så kallade obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det finns ett ökat behov av att
verksamhetsanpassa och förändra våra lokaler vilket ofta innebär att ventilationen behöver anpassas till de nya förutsättningarna. Det handlar ofta om att byta ut kanalisation och fläktar med
tillhörande styr och reglerutrustning. De åtgärder som utförs medför generellt att energi- och
miljöbesparingar görs vilket leder till måluppfyllelse för Eko-kommun Gotland.
Klimatanpassad investering leder även till en bättre inomhusmiljö.
Totalt investeringsbehov under perioden 2022-2026, beräknas till 75 000 tkr.
De äskade anslagen ska förbrukas jämt fördelat.
Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter
genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
Uppförande av solceller

Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en solcellsstrategi som ska redovisas i RF
2021-12. I arbetet med att minska Region Gotlands klimatavtryck har Tekniska nämnden fått i
uppdrag att ta fram denna strategi. En av de möjligheter som finns är att öka Region Gotlands
egenproduktion av el exempelvis genom att investera i solceller. I framtagandet av denna motion har man tittat på det arbete som TKF/FFA genomfört med energieffektiviseringar i fastigheter (EPC) och man föreslår ett liknande arbetssätt med solceller. Om denna strategi antas i
RF och den innebär att RG ska satsa på solceller enligt EPC-modellen så kommer det innebära
att investeringsmedel måste tillskjutas årligen. Storleken på dessa investeringsmedel är beroende
av den inventering som behöver göras i syfte att identifiera lämpliga fastigheter att utrusta med
solceller.
Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
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Reservvattenverk till Visby Lasarett

Sjukhuset förbrukar stora mängder dricksvatten under ett dygn. Försörjning av vattnen sker via
det kommunala vattennätet. För att säkerställa tillgången av vatten vid ett avbrott i det kommunala vattennätet, finns en reservvattentäkt som ska försörja sjukhuset med vatten. Reservvattentäkten levererar idag otjänligt vatten p.g.a. av inslag av bor. Enligt rekommendationer från MSB
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(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska det finnas reservvatten för att uppnå kraven på det ”Det robusta sjukhuset”. För att säkerställa tillgången av vatten behövs ett reservvattenverk för bräckt vatten vid för sjukhuset. Om investeringen inte genomförs blir det stora konsekvenser både för patienter och verksamhet om ett driftavbrott på den kommunala vattenförsörjningen uppstår.
Ökade kapitalkostnader täcks via internhyran vilket medför behov av ramförstärkning hos
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Investeringsbehovet kommer att beräknas under planperioden.
Parkering Visby Lasarett

En förstudie pågår för att ta fram en fastighetsutvecklingsplan, FUP, för Visby lasarett. Bland
annat planeras för en ny akutmottagning och förslaget är att det ska byggas en ny byggnad på
lasarettsfastigheten. En konsekvens av det är att ca 50 parkeringsplatser skulle försvinna. Parkeringssituationen vid sjukhuset är ansträngd och har varit föremål för ett antal diskussioner under
ett antal år. Hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden har vidtagit ett antal åtgärder i
syfte att komma till rätta med problemen, bl.a. har det införts en personalparkering och parkeringsavgifter för besökare.
Eftersom området kring Visby lasarettet har begränsade möjligheter till att expandera med nya
parkeringsplatser så gör teknikförvaltningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
en förstudie under 2022 som ska presentera ett förslag till förbättring av parkeringssituationen.
Hur förslag till lösning ska se ut är i dagsläget oklart samt till vilken kostnad vald lösning kommer medföra.
Ökade kapitalkostnader täcks via internhyran vilket medför behov av ramförstärkning hos
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Beläggningsprogrammet

Investeringar för beläggningsprogram tas upp med 12 000 tkr per år till och med 2024, därefter
9 000 tkr per år. Syftet med investeringarna är att standarden inte ska sänkas ytterligare på våra
gator och vägar och för att öka trafiksäkerheten. I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt
med enbart felavhjälpande underhåll utan måste investera i syfte att inte bygga på redan befintlig underhållsskuld. Rambölls rapport från 2014 avseende gator styrker denna bild av investeringsbehovet.
Enskilda vägar med statsbidrag förbättringar

Investeringsbudget för förbättringar av enskilda vägar 2022 tas upp med 1 000 tkr och därefter
1 500 tkr per år under planperioden. Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på enskilda vägar med statsbidrag. Vid dessa vägar bor fast boende och de ägs av privata fastighetsägare samt av regionen. Att utföra förbättringar på enskilda vägar är ett frivilligt åtagande för
regionen. De ökade kapitalkostnaderna finansieras via begärt ramtillskott.
Ospecificerade projekt gator och vägar

Ärendenr TN 2021/363

Under planperioden 2022-2026 begärs totalt 2 000 tkr. Syftet med anslaget är att bibehålla
standarden på våra gator samt att trafiksäkra och tillgängliggöra våra gator och vägar. Medlen används främst för mindre åtgärder som exempelvis består av särskilda önskemål på
förbättringar från våra medborgare.
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Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplanen

Under perioden 2023-2026 tas totalt 10 000 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten på våra gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Enkelt avhjälpta hinder

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 3 000 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka tillgängligheten av tätortsmiljöer för bland annat personer med funktionsvariationer. En tillgänglighetsstrategi har tagits fram för enkelt avhjälpta hinder i utemiljö under 2016. Strategin ligger till grund för vilka investeringar som behöver genomföras de kommande åren.
Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp
till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Säkra skolvägar

Under planperioden 2022-2026 tas 4 000 tkr upp. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten för barn och ungdomar på våra gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Länsplanen gör
det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Cykelplan Visby

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 13 000 tkr. Investeringarna syftar till att både öka
trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar och till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorterna. Antagen cykelplan ligger till grund för investeringarna.
En ny cykelplan för Gotland tas fram i anslutning till att en ny översiktsplan tas fram. Enligt vision 2025 ska cykelåkandet öka med 30 % över en 15-årsperiod. Länsplanen gör det
möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Innerstadsutveckling Visby

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 4 000 tkr upp. Investeringarna syftar till att stärka
och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som en attraktiv besöksplats men
också för att öka attraktiviteten för boende på Gotland. En ny strategi för världsarvet finns
framtaget och kommer medföra investeringskostnader framöver. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Utveckling av serviceorter

Under planperioden 2022-2026 upptas totalt 9 000 tkr. Investeringarna syftar till att utveckla gång- och cykelmöjligheter samt trafiksäkerhetsåtgärder, parker och lekplatser vid
serviceorter på landsbygden. Länsplanen gör det möjligt för Region att ansöka om statlig
medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.

Ärendenr TN 2021/363

Upprustning parker

Under planperioden 2022-2026 upptas totalt 4 500 tkr. Syftet med investeringarna är att
öka besöksvärdet för fast boende och besökare samt att renovera och restaurera platser i
parkerna så att förutsättningarna för driften blir bättre. Med anledning av coronapandemin
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har behovet hos våra medborgare av uteaktiviteter ökat och vi ser en efterfrågan av gröna
områden.
Lekutrustning

På Gotland finns 32 kommunala lekplatser och fyra utomhusgym på allmän platsmark. I
dokumentet ”Strategi för lekplatser och utomhusgym” (antagen av tekniska nämnden
2016-11-16) åskådliggörs hur Region Gotland arbetar med att förvalta, underhålla och utveckla sina lekplatser och utomhusgym. Lekplatserna på Gotland ska vara stimulerande,
säkra, varierade och även i viss mån tillgänglighetsanpassade. De ska ses som träffpunkter
över generationsgränser och helst vara nåbara inom 500 meter från bostaden. Detta är endast möjligt att uppnå i Visby. I övriga tätorter är målet att det ska erbjudas en större lekplats
i ett välvalt och centralt läge.
Det finns också en handlingsplan som utgår från, och är ett komplement till strategin, genom att beskriva nödvändiga och önskade framtida åtgärder. Planen består av en nulägesbedömning och analys av respektive lekplats och utomhusgym. Nulägesbedömningarna är
framtagna utifrån inventeringar och besiktningar av lekplatser och utegym. Här redogörs
också för de kompletterings- och upprustningsåtgärder som behöver göras inom de närmaste åren. Den aktualiserade planen sträcker sig över 10 år, 2021-2030. Den samlade bedömningen av lekplatsernas status visar att det finns stora behov av investeringar som ett
resultat av många års låga investeringsnivå och avsaknad av underhållsbudget för parkdriften. Under planperioden 2022-2026 tas totalt 19 700 tkr upp. Investeringarna kommer att
medföra ökade kapitalkostnader som inte ryms i dagens driftram från 2023.
Bad och besöksplatser

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 3 500 tkr upp. Investeringarna syftar till att öka
tillgängligheten, säkra/byta bryggor vid badplatserna samt utbyte av toaletter. Framtagen
badplatsstrategi ligger till grund för vilka investeringar som ska göras i bad och besöksplatser under planperioden.
Reinvesteringar belysning

Under planperioden 2022-2026 tas totalt 13 000 tkr. Syftet är att möjliggöra reinvesteringar
och förbättringar i befintlig infrastruktur. I projektet för armaturbyten kvarstår ca 1 400 armaturbyten och det är främst i Visby. Investering för detta beräknas till cirka 6 000 tkr.
Därutöver krävs en årlig budget för reinvesteringar samt utbyte av stolpar.
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten

Investeringsanslaget ska användas till reinvesteringar vid parkeringshuset Dovhjorten. Det
är bärighetsåtgärder för parkeringsdäcket som behöver genomföras. För planperioden
2022-2026 tas totalt 8 000 tkr upp.

Ärendenr TN 2021/363

Anslutningar till flygplatsen

Under planperioden 2022-2026 tas 1 000 tkr upp. Syftet med investeringarna är att öka tillgängligheten till Visby flygplats med gång-, cykel- och kollektivtrafik men också för att förbättra kapaciteten för fordonstrafik där Region Gotland är väghållare. Statlig medfinansiering och Regionala tillväxtmedel har beviljats för cirkulationsplats i korsningen vid infarten
till flygplatsen. Statlig medfinansiering har också beviljats till övriga delar i projektet.
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Parkering

Under planperioden 2022-2026 tas 4 500 tkr upp. Den beslutade parkeringsstrategin kräver
investeringar framöver. Hållbara parkeringslösningar som exempelvis parkeringsplatser
med laddinfrastruktur för elfordon kan komma kräva investeringar. Investeringsbehov kan
även uppkomma utifrån andra parkeringsfrågor och parkeringsytor som Region Gotland
äger.
Klintehamn 2030

Regionfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna ”Program för Klintehamn 2030”.
Nästa steg är att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i
det godkända programmet gällande bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet kommer kräva stora investeringar fram till 2030. I förstudien för genomförande
kommer framtida investeringsbehov att verifieras närmare. För planperioden 2022-2026 tas
6 800 tkr upp. Investeringsplanen kommer behöva revideras när förstudien är genomförd.
Länsplanen gör det möjligt för Region att ansöka om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.
Trädplan

Ett arbete pågår med trädinventering och framtagandet av en trädplan. Investeringsanslag
kommer behövas framöver för att kunna genomföra åtgärder utifrån trädplanen. Under
planperioden 2022-2026 tas 2 300 tkr upp.
Trafiksignaler

Region Gotlands trafiksignaler har ett stort behov av upprustning. Under planperioden
2022-2025 tas totalt 7 000 tkr upp. Investeringsbehov kommer att behövas även efter planperioden. Korsningen Söderväg/Gutevägen samt Solbergagatan/Peder Hardingsväg bör
prioriteras först. Behov av åtgärder i tre ytterligare korsningar längs Solbergagatan, vid
korsningarna med Skolportsgatan, Östra Hansegatan samt Österväg/Norra Hansegatan.
Behov finns också i korsningarna Norra Hansegatan/Jägargatan/Birkagatan, Broväg/Hangarvägen, Hangarvägen/Lummerlundsväg.
Aktivitetsytor

Vi ser ett alltmer ökat behov av aktivitetsytor för alla åldersgrupper att mötas på. Viktiga
frågor vi måste arbeta med är barnperspektivet i barnkonventionen, jämställdhetsperspektivet och tillgänglighet för olika grupper i samhället. En stor fråga är också folkhälsoperspektivet där det är tydligt att fler barn och ungdomar blir sittande mer inomhus. Under en sådan här period av Coronapandemin är det extra tydligt att det påverkar människors hälsa
och behovet av aktivitetsytor i utemiljöer är större än någonsin. Dialog förs i dessa frågor
med kultur- och fritidsavdelningen. Under planperioden 2022-2026 tas totalt 2 500 tkr upp.
Toalett i Tallunden

Efterfrågan av en ny toalett i Tallunden är mycket stor. Många kundärenden inkommer
varje år där en ny toalett efterfrågas. Under planperioden 2022-2026 tas totalt 1 500 tkr
upp.

Ärendenr TN 2021/363

Broar

Investeringar i ett antal broar kommer behöva genomföras under planperioden. Det gäller
först och främst broar i Klintehamn och Slite där Klintehamn behöver prioriteras först.
Under planperioden 2022-2026 tas 6 000 tkr upp.
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Lösningar för oskyddade trafikanter till och från kryssningskajen

En investering i anslutning till kryssningskajen kommer att krävas inom kort. En tillfällig
brolösning är inte hållbar i längden. En utredning kring lösningar genomförs under 2021
efter det kan investeringsbehovet specificeras. Investeringsutgiften för en gångbro med hiss
från kryssningskajen beräknades till 25 000 tkr år 2015. Under planperioden 2022-2026 tas
25 000 tkr upp. Det medför ökade kapitalkostnader från 2023 med 1 600 tkr som inte ryms
i dagens driftsram
Ny Almedalsscen

En investering kommer krävas för att ersätta den befintliga Almedalsscenen. För 2022 tas
3 000 tkr upp.
Utveckling Kollektivtrafik i Visby

Under planperioden 2022-2026 upptas totalt 2 775 tkr. Anslaget ska användas för tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser samt fortsatt utveckling av teknik och resenärsinformation. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden.
Utveckling Serviceorter inklusive hållplatser

Under planperioden 2022-2026 upptas totalt 2 775 tkr. Anslaget ska användas för tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser och pendlarparkeringar. Syftet med denna
och ovanstående utvecklingsinsats är att förenkla för resenärerna och öka antalet resenärer.
Det nya Trafikförsörjningsprogrammet kommer styra investeringsbehoven framöver.
Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp
till 50 % av totalkostnaden.
Nytt biljettsystem till kollektivtrafiken

Ärendenr TN 2021/363

En ny upphandling kommer genomföras till 2023. Ett nytt biljettsystem kommer då behövas anskaffas. Bedömningen är att investeringen kommer att uppgå till ca 5 000 tkr.
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Tabell 5: Förslag till investeringar i lokaler, byggnader och anläggningar (tkr)
2022 enl.

2022

2023

2024

2025

2026

fastställd

nytt för-

Budget

Plan

Plan

Plan

budget

slag

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Fastighetsförvaltning
Åtgärder enl. obligatorisk ventilationskontroll, OVK
Fastighetsansvar
TOTALT fastighetsförvaltning

50 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

65 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

12 000

12 000

12 000

12 000

9 000

9 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

13 000

13 500

13 500

13 500

10 500

10 500

400

400

Gata-parkverksamhet
Beläggningsprogrammet
Enskilda vägar
TOTALT gata-parkverksamhet
Mark- och statsmiljö
Trafiksäkerhetsåtgärder enligt
Länstrafikplanen

2 400

2 400

2 400

2 400

Enkelt avhjälpta hinder

1 000

500

500

1 000

Säkra skolvägar

1 000

1 000

1 000

1 000

Cykelplan Visby

4 000

3 000

3 000

3 000

Innerstadsutveckling

1 000

1 000

1 000

1 000

Utveckling serviceorter

2 500

2 500

2 500

1 500

Upprustning parker ospecificerat
Lekutrustning

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 500

7 150

5 900

4 500

1 350

800

Bad & besöksplatser, upprustning

1 000

& förändring

1 000

Reinvestering belysning

2 000

2 000

Anslutning flygplatsen

1 000

1 000

1 000

500

500

500

3 000

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

100

100

100

100

Åtgärdsplan broar - utbyte till
trummor
Kvarnar
Lösning för oskyddade trafikanter

25 000

Kryssningskaj
Dovhjorten parkeringshus

200

700

1 700

5 400

Klintehamn 2030

800

800

1 500

1 500

1 500

1 500

Trädplan

300

300

500

500

500

500

2 000

1 500

2 000

1 500

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

1 000

500

500

500

Trafiksignaler
Parkering
Ospec gator o vägar
Aktivitetsparker
Toalett Tallunden

1 500

Ny Almedalsscen
TOTALT mark- och statsmiljö

3 000
8 000

43 150

31 600

27 700

26 050

25 200

Utveckling kollektivtrafik Visby

555

555

555

555

555

555

Utveckling serviceorter inkl. håll-

555

555

555

555

555

555

1 110

1 110

6 110

1 110

1 110

1 110

Kollektivtrafik

platser
Ärendenr TN 2021/363

Nytt biljettsystem
TOTALT kollektivtrafik

5 000
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Investeringar i VA och avfall
Investeringar i VA-verksamheten

Under perioden 2022-2026 kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för
att säkra och delvis utöka Gotlands allmänna vatten- och avloppsförsörjning. De största
behoven finns till följd av ett gammalt ledningsnät och gamla verk samtidigt som klimatförändring och nya regler ökar kraven på finansiering, kompetens och kapacitet. Redan när
VA-planen 2018-2030 antogs hade VA-organisationens planerings- och beställarfunktion
otillräckliga resurser. Förutom reinvesteringar innehåller planen flera utbyggnadsprojekt för
regional utveckling och stora nya komplicerade verk kräver mera personal som kommer
kräva höjningar av taxan.
Förslaget för perioden 2022-2026 innebär ett flertal senareläggningar av projekt i jämförelse
med de som presenterades i investeringsplanen för 2022-2032. Detta är nödvändigt för att
säkra en hållbar ekonomi för VA-verksamheten och för att VA-taxan kan bibehålla en acceptabel nivå hos kunderna. Ett arbete pågår med att simulera investeringarnas effekt på
VA-taxan vilket kan resultera i behov av ytterligare omprioriteringar och nerdragningar
framöver. Det är en utmaning att takta investeringsprojektens genomförande med en godtagbar taxeutveckling och utmaningen riskerar bli alltför stor om planen ska forceras mer
än vad som presenteras för perioden.
Ett investeringsutrymme mellan 124-163 mnkr kommer årligen att tas upp under åren
2022-2024 för investeringar inom VA-verksamheten. För år 2025-2026 uppgår investeringsbehovet till ca 305 mnkr vilket inkluderar satsningar i vattenverk i Visby/Tingstäde.
Totalt investeringsbehov uppgår till 743 mnkr under åren 2022-2027.
I den 2018 antagna VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på
Gotland. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VAs resurser,
vilka har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten
samt rening av avloppsvatten. Flera projekt har fått senareläggas för att färdigställa bräckvattenverket, södra linan och Klintehamn ARV och tre prioriterade områden, Visby-N/Ö
Gotland och Roma.
Reinvestering VA-anläggningar

Ledningsutbyte ospecificerat

Syftet med anslaget är att möjliggöra förtätning av VA-nätet. För år 2022 och 2023 tas
5 000 tkr upp i investeringsanslag årligen och under planperioden 2024-2026 upptas totalt
15 000 tkr.

Ärendenr TN 2021/363

Sanering VA-ledningsnät

Syftet med anslaget är att kunna åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät genom
ett fortlöpande arbete med sanering. Region Gotland behöver sanera mellan 0,6-0,7 % årligen för att uppnå en hållbar förnyelseplan. Omräknat först till ledningssträcka och sen till
pengar, behövs 30 000 tkr årligen och ytterligare en planeringsingenjör. För att underhålla
ledningsnätet behöver avdelningen förstärkning med en spolbil och chaufför. Investering
av spolbil tas upp i projekt Fordon- och maskinanskaffning. För år 2022 och 2023 tas
15 000 tkr upp i investeringsanslag årligen. Under planperioden 2024-2026 tas totalt
60 000 tkr upp.
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Reinvesteringsprojekt VA

De gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna börjar till stora delar nå slutet av sin tekniska livslängd och tidigare besparingar på underhållssidan börjar göra sig
påminda. Både vatten- och avloppsverk behöver moderniseras men framförallt är ledningsnäten i behov av renovering. För år 2022 tas 52 810 tkr upp i investeringsanslag och för
2023 totalt 25 000 tkr. Under planperioden 2024-2026 upptas totalt 60 000 tkr.
Ombyggnad av vattenverk

Syftet med anslaget är att uppdatera vattenverken till gällande krav med om- och tillbyggnader samt olika anpassningar. För år 2022 och 2023 tas investeringsanslag upp med 5 000
tkr. Under planperioden 2024-2026 tas 15 000 tkr upp.
Ombyggnad av avloppsreningsverk

Syftet med anslaget är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav avseende om
och tillbyggnader samt olika anpassningar. För år 2023 tas investeringsanslag upp med
2 000 tkr. Under planperioden 2024-2026 tas 6 000 tkr upp.
Nyinvestering VA-anläggningar

I rubriktexten för VA- investeringarna anges referenser till VA-planen med benämning
DUFP (Drift och underhåll samt förnyelseplan).
Vattenskydd VA-plan

Investeringsanslag upptas år 2022-2023 med totalt 3 000 tkr. Under planperioden 20242026 tas investeringsanslag upp med totalt 6 000 tkr. Syftet med investeringen är och ta ett
samlat grepp om hur Region Gotland ska arbeta för att säkerställa skyddet för sina allmänna vattentäkter, både kvantitativt och kvalitativt. Flertal vattentäkter saknar rådighet,
tillstånd och/eller vattenskyddsområde.
Vattenverk Fårö

Projektet senareläggs varför inget anslag tas upp för perioden.
Avloppsreningsverk Fårö (DUFP17)

Projektet senareläggs varför inget anslag tas upp för perioden.
Nya anslutningar Fårö

Syftet med investeringsanslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett
större sammanhang på Fårö. Eftersom dricksvattenverk och avloppsreningsverk är försenat, så blir även nya verksamhetsområden försenat.
Nya anslutningar Fårösund

Inget investeringsanslag tas upp i planperioden 2024-2026, projektet senareläggs.
Vattenverk Kappelshamn (DUFP21)

Ärendenr TN 2021/363

Syftet med anslaget är att utreda en förstärkning av Kappelshamns vattenverk. Inget investeringsanslag tas upp i planperioden 2024-2026, projektet är försenat.
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VA-ledningar Valleviken (DUFP25)

Syftet med investeringsanslaget är att säkra medel för reinvesteringar i ledningsnätet vid
Valleviken. Projektet senareläggs och för planperioden 2024-2026 tas totalt 20 000 tkr upp.
Färdigställande beräknas bli år 2026.
Nytt vattenverk Lärbro (DUFP26)

Syftet med anslaget är att möjliggöra sammankoppling mellan ett framtida verk som får sitt
råvatten från Nordkalks täkter och Lärbro vattenverk, för att kunna blanda vatten innan
distribution till abonnenter. Det planeras en sammankoppling med Othem vattenverk och
Lärbro vattenverk med befintlig vattenledning som inte används idag. Inkoppling med befintlig vattenledning är att betrakta som en nödvattenförsörjning norrut till Lärbro, men
även söderut till Othem vid behov. Projektet senareläggs och beräknas att påbörjas efter
planperioden.
VA-ledningar Norra Linan (DUFP26, DUFP27)

Syftet med anslaget är möjliggöra sammankopplingar av både vatten- och avloppsvattenanläggningar på norra Gotland. Satsningen innehåller tre delprojekt. Del ett avser ledning
mellan Slite och Othem, vilket är genomfört. Del två är en kortare sträcka mellan Lickershamn och Stenkyrka. Del tre avser en sträcka mellan Stenkyrka och Martebo. För år 2022
och 2023 tas anslag upp med 500 tkr årligen. Under planperioden 2023-2025 tas investeringsanslag upp med 1 000 tkr. Den totala investeringsutgiften beräknas bli 3 500 tkr och
färdigställande beräknas bli år 2025.
Visby vattenverk alt. Tingstäde (DUFP29, DUFP31)

Försörjningen av det allmänna dricksvatten på Gotland är en komplicerad process där
många delar måste samverka för att allt ska fungera. För att kunna säkerställa dricksvattentillgången för Visby för kommande utbyggnader måste vattenfrågan snarast lösas. För att
möjliggöra en lösning bildas en utredningsgrupp bestående av ca fyra tjänster, varav två är
nya tjänster och kommer anställas under 2021. År 2022 och 2023 tas 18 800 tkr upp årligen. Under planperioden 2024-2026 tas investeringsanslag upp 168 800 tkr och färdigställande beräknas bli under perioden 2026 till 2030.
Nya anslutningar Visby

Syftet med anslaget är att lösa det försörjningsbehov som finns för VA i ett större sammanhang. Satsningen senareläggs varför investeringsanslag inte tas upp för perioden 2022-2026.
Visby råvattenledning

(VA-Plan 2018, Sidan 47) Syftet med investeringen är att säkerställa vattenförsörjningen till
Visby vid att sanera en råvattenledning från en av grundvattentäkterna. Projektet är försenat varför anslag först tas upp 2023 med 5 000 tkr årligen. Under planperioden 2024-2026
tas investeringsanslag upp 15 000 tkr.
Nya anslutningar Åminne

Ärendenr TN 2021/363

Projektet senareläggs varför inget investeringsanslag tas upp för perioden.
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Roma vattenverk förstärkning

Syftet med anslaget är att säkra vattenförsörjningen i Roma med en eventuell ny täkt vid
Akebäck. Den ökade mängden grundvatten renderar i kapacitetsutbyggnad av Roma vattenverk. För år 2023 tas 10 000 tkr upp i investeringsanslag. Under planperioden 2024-2026
tas investeringsanslag upp med totalt 15 000 tkr.
Nya anslutningar Katthammarsvik

Projektet senareläggs varför inget investeringsanslag tas upp för perioden.
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn

(VA-Plan 2018, Sidan 71) Syftet med anslaget är att säkerställa vattenförsörjningen till Ljugarn. Reningsverket byggs ut och beräknas klart 2022-2023 vilket innebär att det öppnas
för nyanslutningar efter anslutningsstoppet i Ljugarn. Detta understryker behovet av att
stärka upp så att tillräckligt med vatten når reservoarerna i Ljugarns vattenverk. Innan ledningen från Alva via Hemse till Stånga anläggs ska infiltrationsförsök genomföras i Stånga
grundvattentäkt. Ledningssträcken mellan Garda-Ljugarn genomförs under 2021. Investeringsmedel för den ledningssträckan omprioriteras från Proj nr 13000 - Reinvesteringsprojekt
VA med 22 000 tkr. Ledningssträckan mellan Hemse och Ljugarn senareläggs varför inget
investeringsanslag tas upp för perioden.
Nytt avloppsreningsverk Hemse (DUFP41)

Projektet senareläggs varför inget investeringsanslag tas upp för perioden.
Nya anslutningar södra linan

Satsningen senareläggs varför inget investeringsanslag tas upp för 2022-2026.
VA-ledningar Burs-Stånga (DUFP47)

Syftet med anslaget är att på sikt sammankoppla VA-ledningar mellan Burs och Stånga.
Projektet är försenat och påbörjas inte inom denna planperiod.
VA-överföringsledning Sanda-Västergarn

Syftet med anslaget är att bygga överföringsledning mellan Sanda och Västergarn för att
området norr om Sanda och norr om Västergarn får dricksvatten från bräckvattenverket.
Samtidigt kommer en ny överföringsledning för avlopp till Klintehamns avloppsreningsverk att läggas. Investeringsanslag om 20 000 tkr tas upp för 2022.
VA-överföringsledning Västergarn-Tofta

Syftet med anslaget är att bygga överföringsledningen mellan Västergarn och Tofta, så området norr om Västergarn och till norr om Tofta får dricksvatten från bräckvattenverket på
södra Gotland. Samtidigt läggs ny överföringsledning för avlopp till Klintehamn avloppsreningsverk. Den totala investeringsutgiften är beräknad till 60 000 tkr fördelad lika mellan år
2023 och 2024.

Ärendenr TN 2021/363

Ombyggnad av Tofta vattenverk

Syftet med anslaget är en ombyggnad av Tofta vattenverk, så att verket kan ta emot vatten
från bräckvattenverket och blanda med vatten från grundvattentäkten i Tofta. I ombyggnaden finns även en extra mikrobiologiskbarriär för grundvattnet från Tofta vattentäkt. Distributionspumpar ska bytas ut för att även kunna distribuera en del vatten mot Visby. Den
totala investeringsutgiften är beräknad till 24 000 tkr fördelad lika mellan år 2023 och 2024.
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Klintehamn avloppsreningsverk bassäng nr 2

Syftet med anslaget är att bygga en extra bassäng i Klintehamn för att kunna nyttja hela tillståndet och bygga ut området mellan Tofta och Klintehamn, men även söderut längs kusten till Burgsvik. Den totala investeringsutgiften är uppskattat till 30 000 tkr fördelat lika
mellan år 2023 och 2024.
Anslutningar Tofta-Klintehamn

Projektet senareläggs och påbörjas inte inom denna planperiod.
Dagvatten

Syftet med anslaget är marknadsföra problematiken avseende kommande dagvattenhantering, både internt och externt. För år 2022 och 2023 tas investeringsanslag upp med 540 tkr
årligen. Under planperioden 2024-2026 tas investeringsanslag upp med 1 590 tkr.
Innovation

Syftet med anslaget är underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala plattformar för olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning mm. För år 2022-2023 tas
100 tkr upp årligen. Under planperioden 2024-2026 tas investeringsanslag upp med 700 tkr.
Fordons- och maskinanskaffning

Syftet med anslaget är att kunna göra reinvesteringar enligt maskinanskaffningsplan. För år
2022 tas 5 000 tkr upp och för år 2023 tas 2 500 tkr upp. Under planperioden 2024-2026
tas investeringslag upp med 12 500 tkr.
Nytt verksamhetssystem

Syftet med anslaget är att kunna investera i nytt verksamhetssystem om behovet finns. Investeringen delas mellan Avfalls- och VA-avdelningen. Den totala investeringskostnaden är
5 000 tkr och anskaffningen beräknas ske under 2025.
Investeringar i avfallsverksamheten

På avfallsavdelningen pågår ett antal projekt som syftar till att göra avfall till en resurs enligt
den fastställda avfallsplanen. Behov finns därutöver att reinvestera i de befintliga anläggningarna för att säkra fortsatt drift samt i syfte att uppgradera dem enligt de inriktningsmål
som ingår i avfallsplanen.
Det totala investeringsbehovet uppgår för 2022 till 11 500 tkr och för 2023 till 8 500 tkr.
För perioden 2024-2026 uppgår behovet till 21 400 tkr.
Samtliga kapitalkostnader ska finansieras via avfallstaxan.
Återvinningscentraler

Ärendenr TN 2021/363

Under 2021 utförs en genomlysning av Gotlands återvinningscentraler av konsultbolaget
Milav som utreder hur det framtida beståndet kan se ut och hur utvecklingen fördelaktigast
sker. Investeringsbehovet för 2022 uppgår till 6 000 tkr. Därutöver upptas ytterligare
12 000 tkr för perioden 2023-2026.
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Investeringar enligt avfallsplan

Ny avfallsplan gäller från 2021. Avfallsplanen kommer innebära investeringar för åren
2022-2026 med totalt 5 900 tkr kopplat till de aktiviteter avfallsplanen presenterat. Investeringar härrörs till åtgärder och utveckling för delmål som beslutats i avfallsplanen för exempelvis ökad andel återbruk genom mottagningscentraler strategiskt utplacerade på Gotland,
avfallshantering i offentliga miljöer genom aktiviteter som leder till minskad nedskräpning
på bland annat stränder, natur och gator, samt bidra till utveckling av materialåtervinning
genom innovativa lösningar.
Utbyte av containers

Under planperioden 2022-2026 tas investeringsmedel upp med 2 500 tkr. Investeringen gäller utbyte av uttjänta containers på återvinningscentralerna.
Fordon och maskiner avfallsverksamheten

Avfallsavdelningen har behov av att anskaffa tunga fordon till verksamheten. Anskaffning
sker enligt maskinanskaffningsplan. Följande fordon ska anskaffas under perioden:
 Fordon som utför slamuppdrag inköp år 2022 för ca 3 000 tkr, samt ett nytt fordon
2025 ca 3 000 tkr
 Grävmaskin till pampas år 2022 ca 1 000 tkr som matar krossverket, effektivare än
lastmaskinen.
 Släp till slambil år 2023 samt år 2024 vardera 1 500 tkr
 Lastmaskin till återvinningscentral i Visby år 2023 med 2 000 tkr
 Sopmaskin till Slite återvinningscentral år 2024 med 500 tkr
 Krossverk till pampas till sten och betong år 2026 med 1 000 tkr
 Lastväxlarbil till återvinningscentralerna år 2026 med 2 000 tkr

Ärendenr TN 2021/363

De ökade kapitalkostnaderna finansieras via avfallstaxan.
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Tabell 6: Förslag till investeringar VA och avfall (tkr)
2022 enl.

2022

2023

2024

2025

2026

fastställd

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

budget

förslag

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Sanering VA-ledningar

11 000

15 000

15 000

20 000

20 000

20 000

VA-anläggningar

58 000

52 810

25 000

20 000

20 000

20 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

18 800

18 800

18 800

75 000

75 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

500

500

500

5 000

5 000

5 000

5 000

Överföringsledning Västergarn - Tofta

30 000

30 000

Klintehamn avloppsreningsverk

15 000

15 000

Tofta vattenverk

12 000

12 000
550

500

300

300

VA-verksamhet

Reinvesteringar
Ledningsutbyggnad

Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk

Nyinvesteringar
Vattenskydd VA-plan

1 000

Avloppsreningsverk Fårö

5 000

Vattenverk Fårö

5 000

Vattenverk Visby och Tingstäde
Visby råvattenledning

18 800
5 000

Anslutningar Visby
Ledningsutbyggnad Valleviken

1 250

Vattenverk Lärbro

2 000

Ledningsutbyggn. Norra linan

500

Visby reningsverk

500

Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn

2 500

Avloppsreningsverk Hemse

7 500

Nya anslutningar Åminne
Roma vattenverk

500

3 000
10 000

Överföringsledning Sanda - Västergarn

20 000

Dagvatten

550

540

540

540

Innovation

300

100

100

100

Nytt IT-system (motsv. Future)
Fordon och maskiner VA

2 500
5 000

5 000

2 500

5 000

2 500

5 000

141 900

123 750

143 440

150 940

150 350

154 800

Återvinningscentraler

6 000

6 000

4 000

4 000

2 000

2 000

Avfallsplan

1 000

1 000

500

1 000

1 700

1 700

Containers

500

500

500

500

500

500

TOTALT VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

Fordon och maskiner avfall
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TOTALT avfallsverksamhet

4 000

4 000

3 500

2 000

3 000

3 000

13 800

11 500

8 500

7 500

7 200

6 700
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Investeringar i hamnar
Investeringar i avgiftsfinansierad hamnverksamhet

Förbättringsåtgärder Visby hamn

Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar.
Investeringsanslag tas upp med totalt 20 000 tkr för förbättringsåtgärder i Visby hamn. År
2022 tas 4 000 tkr upp. De ökade kostnaderna finansieras via affärsverksamheten.
Reinvestering reparation av sponter kajanläggningar

Reinvesteringen avser reparation av sponter vid kajanläggningar färjeläge 5, 6, 7. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 12 500 tkr under perioden 2022-2026. Installation av en ny
spont-linje budgeteras till 220 000 kronor per meter. För att skydda den befintliga sponten
från korrosion och på så sätt få en ökad livslängd budgeteras 35 000 kronor per meter.
Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader, dock ligger det ett stort ekonomiskt
värde i att förlänga kajernas livslängd. De ökade kostnaderna finansieras via affärsverksamheten.
Fenderverk färjeläge 7

Det finns ett behov av att investera i nya fenderverk i färjeläge 7 då linjetrafiken numer trafikerar Visby hamn med tre stora fartyg och nyttjandegraden av färjeläget ökat. Reinvesteringsmedel upptas med 27 500 tkr för reinvestering i fenderverken i FL7. År 2025 tas
11 000 tkr upp och år 2026 tas 16 500 tkr upp. Fenderverken i färjeläge 5 och 6 är utbytta
och nu återstår att byta och uppdatera fenderverken i färjeläge 7. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Rensmuddring Visby hamn

Reinvesteringsmedel upptas med 8 000 tkr för rensmuddring av Visby hamn. År 2025 och
2026 tas 4 000 tkr upp för respektive år. Efter genomförd djupmätning kan konstateras att
det finns ett ackumulerat behov av rensmuddring i Visby hamn för att erhålla hamnens avsedda djup. För att säkerställa linjetrafiken vid lågvattenförhållanden är det av yttersta vikt
att hålla djupen enligt sjökorten. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Renovering av spont Holmen Visby hamn

Ärendenr TN 2021/363

Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och östra sida. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 8 000 tkr år 2024. För
att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att renovera den bärande konstruktionen. Driftkonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader. Dock ligger det ett stort ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas av såväl av affärsverksamhet
som övrig hamnverksamhet, vilket innebär att projektkostnaden delas mellan verksamheterna. De ökade kapitalkostnader finansieras via affärsverksamheten respektive via det investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga nedskrivningarna. Investeringen har delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet.
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Renovering, om- och tillbyggnad hamnterminalen

Hamnterminalen, byggd 1982 då den dimensionerades för 800 000 passagerare per år, är i
behov av modernisering samt om- och tillbyggnad för att hantera dagens stora mängd passagerare (2019 ~1,8 miljoner passagerare) samt möjliggöra trafik av ett eventuellt ytterligare
rederi. Investeringsanslag tas upp med totalt 38 500 tkr. Omfattning av projektet hänger
ihop med Trafikverkets upphandling av ny operatör för linjetrafiken 2027 – 2037 och nytecknande av hamnavtal. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som
finansieras via affärsverksamheten.
Anpassning färjeläge 7, landgång, bilramp

Det finns ett behov av att investera i färjeläge 7 då linjetrafiken numer trafikerar Visby
hamn med tre stora fartyg och nyttjandegraden av färjeläget ökat. Färjeläge 7 behöver därför förses med samma ramparrangemang för lastning och lossning som färjeläge 5 och 6 i
syfte att uppnå redundans och möjligheter för en robust trafik. Investeringsanslag tas upp
med totalt 30 000 tkr år 2023. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader
som finansieras via affärsverksamheten.
Investeringar i skattefinansierad hamnverksamhet

Förbättringsåtgärder övriga hamnar

Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar i
övriga hamnar. Investeringsanslag tas upp med totalt 10 000 tkr för förbättringsåtgärder i
övriga hamnar. År 2022 tas 2 000 tkr upp. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader
som finansieras via det investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga avskrivningarna.
Logistikytor hamnområdet Klintehamn

Investeringsanslag upptas med 4 500 tkr för logistikytor på hamnområdet i Klintehamn. År
2022 tas 1 500 tkr upp. För att kunna flytta godshanteringen från Visby hamn till Klintehamn krävs iordningställande av logistikytor. Det kommer även krävas att logistikflöden ses
över i sin helhet och effektiviseras. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga avskrivningarna.
Rensmuddring övriga hamnar

Reinvesteringsmedel upptas med 5 000 tkr för rensmuddring av övriga hamnar. År 2023 tas
3 000 tkr upp och år 2025 tas 2 000 tkr upp. Utförda egenkontroller av hamnarnas vattendjup visar på att rensmuddring är nödvändigt i flertalet av våra hamnar. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som uppstår i och
med de årliga nedskrivningarna.

Ärendenr TN 2021/363

Utveckling Visby Gästhamn

Investerings och reinvesteringsmedel upptas till 6 000 tkr. År 2024, 2025 och 2026 tas
2 000 tkr upp för vardera år. Visby gästhamn behöver utvecklas, främst behöver flytbryggorna ersättas med nya. Det behövs även fler flytbryggor för att möta kundernas behov när
båtarna blir allt större. Flytbryggorna ska även utrustas för att vara vågbrytande. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som
uppstår i och med de årliga nedskrivningarna.
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Toppning Karlsöpiren

Karlsöpiren i Klintehamns hamn är i behov av ny asfalt då befintlig är uttjänt. Reinvesteringsmedel upptas till 4 500 tkr år 2024 för toppning av hela ytan. Investeringen innebär
ökade kapitalkostnader som finansieras via det investeringsutrymme som uppstår i och med
de årliga avskrivningarna.
Tabell 7: Förslag till investeringar i hamnar (tkr)
2022 enl.

2022

2023

2024

2025

2026

fastställd

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

budget

förslag

Förbättringsåtgärder Visby hamn

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Visby reparation spont kaj

3 500

3 500

Avgiftsfinansierad hamnverksamhet

Visby omb. Fenderverk Fl 7
Renovering, om- och tillbyggnad hamntermi-

3 500

4 500

4 500

11 000

16 500

15 000

20 000

4 000

4 000

2 000

2 000

nalen
Anpassning Fl 7, landgång, bilramp

30 000

Rensmuddring Visby hamn
Renovering spont Holmen

4 000

Skattefinansierad hamnverksamhet
Förbättringsåtgärder övriga hamnar

2 000

2 000

2 000

2 000

Muddring Klintehamn
Logistikytor Klintehamn

2 000
1 500

1 500

1 000

Renovering spont Holmen

4 000

Toppning Karlsöpiren, Klintehamn

4 500

Sjövägen ytbeläggning

3 000

Rensmuddring övriga hamnar

3 000

Utveckling Visby gästhamn
TOTALT hamnverksamhet

11 000

11 000

42 000

2 000

2 000
2 000

2 000

2 000

24 000

45 500

57 000

Investeringar i större maskiner och inventarier utöver pott
Fordon och maskiner i gata-parkverksamheten

Investeringsanslag tas upp med 4 700 tkr per år för anskaffning av fordon och maskiner.
Syftet med anslaget är att kunna göra reinvestering i fordons- och maskinparken. Investeringar görs enligt maskinanskaffningsplan. Anslaget är en del av förvaltningens investeringspott.
Paternosterverk varuförsörjningen

Den planerade investeringen i ett paternosterverk inom varuförsörjningen stryks ur investeringsbudgeten.

Ärendenr TN 2021/363

Åtgärder för minskning av halten skadliga partiklar i luften

Enligt Regionfullmäktiges protokoll 2019-09-23 §222 ”Åtgärdsprogram för minskning av halten skadliga partiklar i luften (PM10) i Visby” innebär detta ett antal drifts- och underhållsåtgärder som ska genomföras kommande åren. För att kunna fullfölja uppdraget krävs investering i
en PM10-maskin till en anskaffningskostnad om 4 000 tkr. Driftskonsekvensen blir ökade kapitalkostnader samt behov av anställning av en årsarbetare. De ökade personal- och kapitalkostnaderna finansieras via begärt ramtillskott.
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Tabell 8: Förslag till investeringar i större maskiner och inventarier (tkr)

Fordon och maskiner Gata/park (pott)

2022 enl.

2022

2023

2024

2025

2026

fastställd

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

budget

förslag

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

4 700

Maskin PM10
Paternosterverk varuförsörjningen
Investeringspott ledning samt varuför-

4 000
1 400
750

750

750

750

750

750

6 850

9 450

5 450

5 450

5 450

5 450

sörjningen (pott)
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TOTALT
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TN 2020/4065
1 mars 2021

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Utmaningsrätt parkeringsservice - Securitas
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår utmaningen från Securitas Sverige AB om övertagande
av Region Gotlands parkeringsövervakning/service.

Sammanfattning

Securitas Sverige AB utmanar Region Gotland att ta över hela den kommunala
parkeringsövervakningen/service som Region Gotland utför.





Parkeringsövervakning
Fordonsflytt
Översyn parkeringsautomater
Montage/underhåll parkeringsskyltning

Enligt inkommen skrivelse från Securitas Sverige AB, om utmaningsrätt, så bedriver
Securitas Gotland i dag parkeringsservice på tomtmark från Fårösund i norr till
Burgsvik i söder, med ca 150 olika parkeringskunder på ön. Detta gör Securitas som
en stark och etablerad aktör som kan Gotland. Securitas har
väktare/parkeringsvakter som arbetar heltid dygnet runt med denna uppgift, vi har
även personal som har utbildning på kommunal tomtmark och utbildning i
fordonsflytt, samt en skylt-montör som i dag monterar och underhåller alla våra
parkeringsskyltar åt våra kunder.
Bedömning

Region Gotlands kostnad för parkering var under 2020 totalt 3 079 000 kronor.
Varor och tjänster köptes in av externa företag för 81% av de totala kostnaderna.
Den totala intäkten från parkering var 5 468 tkr år 2020 vilket var en halvering
jämfört med år 2019 med anledning av sänkta parkeringsavgifter till följd av
pandemin.
Region Gotlands kostnader för parkeringsövervakning var år 2020 totalt 742 000
kronor (exklusive personalkostnader) av denna kostnad köptes varor och tjänster av
externa företag för 66%. Den totala intäkten för parkeringsövervakning var 5 159
000 kronor år 2020.
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Sammanfattningsvis var de totala kostnaderna för parkering och
parkeringsövervakning totalt 3 839 000 kronor och av dessa köpte Region Gotland
varor och tjänster från externa företag för 2 993 000 kronor det vill säga för 78% av
alla kostnader.
Med anledning av ovanstående är det i stort sätt endast personalkostnaderna som
ytterligare kan konkurrensutsättas. Region Gotlands personalkostnader uppgick år
2020 till totalt 1 700 000 kronor. Det avsåg tre tillsvidareanställa samt tre
säsongsanställda. Den ekonomiska vinningen för en extern upphandling är därav
begränsad.
Vid en upphandling av parkeringsbevakningen kvarstår Region Gotlands ansvar för
verksamheten, dock flyttas personalansvaret över till den aktör som antas. Om
Region Gotland har ett avtal om parkeringsövervakning med ett externt företag kan
det medföra att det blir svårare att genomföra snabba ändringar i hur övervakningen
ska genomföras samt ändringar i exempelvis gällande taxor. Snabba ändringar
behövde exempelvis genomföras till följd av pandemin år 2020.
Med anledning av att Region Gotland står inför stora stadsbyggnads- och
exploateringsprojekt framåt där flertalet nya parkeringsanläggningar ska tillskapas så
pågår diskussioner om att bilda ett kommunalt parkeringsbolag på Gotland.
Bildandet av ett parkeringsbolag bedöms underlätta genomförandet av intentionerna
i gällande parkeringsstrategi. Innan diskussioner om bildandet av ett parkeringsbolag
har landat är det fel läge att genomföra en upphandling. Ett eventuellt
parkeringsbolag behöver ha rådighet om parkeringsbevakningen och kan avgöra om
det är något i verksamheten som skall upphandlas eller om det ska skötas i bolagets
regi.
Upphandling av Parkeringsövervakning kan, trots att det är myndighetsutövning,
upphandlas av privata företag. Upphandlingsförfarandet omfattas av lag (2007:1091)
om offentlig upphandling (LOU). Även om kommunen anlitar ett företag för
övervakning är det kommunen som är huvudman och beslutar om villkor för
övervakningen samt hanterar frågor angående villkor, avgifter och
felparkeringsavgifter.
Om parkeringsbolaget får provision på antal utfärdade parkeringsanmärkningar kan
det leda till en inriktning på övervakningen som inte överensstämmer med
kommunens önskemål. Målet för kommunen bör vara att så många som möjligt ska
parkera rätt och att intäkter från parkering bör utgöras av parkeringsavgifter, inte
felparkeringsavgifter. I parkeringsvakternas arbetsuppgifter ingår idag att svara på
frågor och att hjälpa och guida medborgare och besökare till rätta. Skulle tjänsten om
parkeringsövervakning läggas på en extern entreprenör krävs att Region Gotland är
duktiga beställare, har en bra styrning och uppföljning av den upphandlade
verksamheten. En tät kontakt krävs med en extern kontakt.
Regionens parkeringsvakter arbetar idag på allmän plats och på Regionens
kvartersmark. På allmän plats gäller lag och förordning om felparkeringsavgift och på
kvartersmark gäller lag och förordning om kontrollavgift vilket är två skilda lagar och
förordningar. Securitas arbetar i dagsläget endast på kvartersmark här på Gotland
med lag och förordning om kontrollavgift.
Med anledning av ovanstående bedömer teknikförvaltningen att utmaningen ska
avslås.
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Barn- och genusperspektiv –påverkas inte
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Information om Grönplan för Region Gotland
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•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Region Gotland arbetar fortsatt för att ta fram en förvaltningsövergripande plan för
hur regionen framgent ska arbeta med grönstruktur. Styrdokumentet kommer vid
färdigställande antas i Regionfullmäktige. Teknikförvaltningen förväntas därefter
använda styrdokumentet som vägledning vid beslut rörande utveckling och skötsel av
grönytor samt inom exploateringsarbete.
Under 2020 har ett arbete pågått med att ta fram tre nya kunskapsunderlag till
grönplanen; analys av ekologiska samband, kartläggning av ekosystemtjänster och
sociotopkartering. Arbetet med dessa underlag börjar nu närma sig sitt slutskede och
framtagandet av själva grönplanen med åtgärder, planeringsriktlinjer och
områdesbeskrivningar baserat på dessa underlag kan fortgå. Markägarförankring
genom dialog med LRF, Egendomsnämnden och Mellanskog har inte genomförts
under hösten enligt tidigare plan, men den är planerad att hållas den 11 mars.
Projektets tidplan i stort är förskjuten, delvis på grund av rådande pandemi. Målet är
dock att ha ett färdigt förslag till grönplan under våren för att den ska kunna
inarbetas i förslaget till ny översiktsplan samt gå ut på samråd tillsammans med denna
i september. Underhandsinformation lämnas nu till nämnden om
kunskapsunderlagen om ekosystemtjänster och ekologiska samband. Detta är också
ett tillfälle för nämnden att ställa frågor och lämna synpunkter om arbetet så långt
och om arbetet framåt i projektet. Mer ingående information om sociotopkarteringen
kan ges vid ett annat nämndmöte om så önskas. Förhandsvisning av
kunskapsunderlagen finns bilagt tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-12 Information om grönplan för Region Gotland
Information till nämnd: Kartläggning av ekosystemtjänster, 2020-11-19
Analys av ekologiska samband i Visby med omnejd, slutversion, 2021-02-16
Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2020-03-04
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1

Sammanfattning

Calluna AB har 2020 på uppdrag av Region Gotland utfört GIS-analyser och kartläggning av
ekologiska samband för Visby med omnejd. Uppdraget har som helhet bestått av följande tre
delar: kartering av alvarmark, kartläggning av heltäckande biotopkarta samt analyser och
kartläggning av ekologiska samband vilket presenteras i denna PM.
Syftet med analys och kartläggning av ekologiska samband för Visby med omnejd är att ta fram
underlag som visar kärnområden för biologisk mångfald och spridningsmöjligheten av arter i
landskapet för att underlätta beslutfattande och skötselprioriteringar. Fokus i analyserna är de
fyra prioriterade naturtyperna alvarmarker, gräsmark, ädellöv och barrskog.
Begreppet ekologiska samband syftar på att landskapet består av livsmiljöer och
spridningsmöjligheter mellan dessa livsmiljöer som är funktionella för den biologiska
mångfalden och som går att analysera med hjälp av GIS. Vad som är livsmiljö och hur landskapet
hänger samman kan se olika ut för olika arter. I vilken utsträckning arter kan sprida sig mellan
livsmiljöområdena kallas för konnektivitet. I analyserna modelleras spridning över både kortare
och längre avstånd för att spegla skillnaden i spridningsförmåga mellan olika arter och genom
modelleringen visualiseras olika konnektivitet i landskapet. För arter med en begränsad
spridningsförmåga länkas livsmiljöområden samman i hemområden. Spridning utanför dessa
hemområden sker sällan. Arter med en bättre spridningsförmåga kan använda hemområdena
för sina dagliga rörelser men har även lättare att förflytta sig mellan de olika hemområdena.
Analys av det ekologiska sambandet för alvarmark baseras på förekomst av alvarmark utifrån
resultat av tidigare kartläggning. Gulfläckig igelkottspinnare är en fjäril knuten till alvar som
endast sprider sig korta avstånd medan apollofjäril lättare har möjlighet att sprida sig över
avstånd av flera hundra meter. Habitatnätverket för alvarmark består av 219 hemområden.
Störst andel av större arealer alvarmark och områden med högre värde för konnektivitet ligger
öst och nordost om Visby. I den norra delen av analysområdet, strax söder om Visby och i det
västra och södra hörnet av analysområdet är det ekologiska sambandet brutet. Här ligger
mindre delar av nätverket isolerade från andra delar av alvarmarksnätverket.
För att skapa hemområden för gräsmarksnätverket har gräsmarker med högre värden för
biologisk mångfald valts ut från exempelvis TUVA:s ängs- och betesmarksinventering. Viktiga
arter knutna till gräsmarker är pollinatörer som vildbin, blomflugor och fjärilar.
Bastardsvärmare är en stationär fjäril medan till exempel vissa arter av blomflugor och vildbin
är mer rörliga. Habitatnätverket för gräsmarker består av 59 hemområden. I dagsläget är det
ekologiska sambandet för gräsmark starkt i stora delar av analysområdet. Större hemområden
och hemområden med högre konnektivitetsvärden finns belägna centralt inom analysområdet,
nordost om Visby. Vid en del av de svaga spridningssambanden ligger artrika vägkanter på
strategiska platser som ger möjlighet till ökad framtida spridning.
En viktig grupp av arter knutna till ädellöv är vedlevande insekter. Spridningsbegränsade arter
kan fortleva i samma träd under långa perioder medan arter beroende på mer kortlivade miljöer
är anpassade för att förflytta sig flera kilometer. Ädellöv förekommer spritt i stora delar av
analysområdet, mest i form av alléer, brynmiljöer och mindre skogsområden. En täthetsanalys
har använts för att skapa hemområden med högre täthet av ädellöv. Habitatnätverket för ädellöv
består av 59 hemområden. Större hemområdena är mest koncentrerade till söder om Visby. Här
ligger även de områden med högre konnektivitetsvärden. Två mindre isolerade delar av
habitatnätverket är belägna i den norra delen av analysområdet. Svaga spridningssamband finns
framförallt från ädellövsområden omkring Visby och norrut. Här finns dock en del ädellöv
utanför de utpekade hemområdena vilket betyder att det finns förutsättningar att förbättra
sambanden.
Barrskogsnätverket fokuserar mest på solexponerad tallved. För att skapa hemområdena valdes
områden med en högre täthet av glesa och äldre barrskogsområden ut och lades ihop med
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barrskog med högre värden för biologisk mångfald från nationella underlag som
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper. Habitatnätverket för barrskog består av 157 hemområden.
Barrskogens ekologiska nätverk är starkast öster om Visby, från detta område till sydöst om
Visby och till södra hörnet av analysområdet. Hemområden med högre konnektivitetsvärden
ligger framförallt öster om Visby. Svagare samband mellan barrskogsområden finns framförallt i
områden med större arealer jordbruksmark i det sydvästra hörnet av analysområdet och norr
om väg 147 där hemområdena är del av mindre isolerade nätverk.
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2

Inledning

Uppdrag
Calluna AB har på uppdrag av Region Gotland utfört GIS-analyser och kartläggning av ekologiska
samband för ett område om 18000ha omkring Visby (figur 1). Det aktuella analysområdet
sträcker sig ett stycke utanför nuvarande fördjupad översiktsplan för Visby för att inkludera
troliga framtida utvecklingsområden. Gräns i söder har satts vid Tofta skjutfält, i norr vid
Lummelunda och i öster vid Follingbo.
Syftet med analys och kartläggning är att ta fram underlag som visar helheten i landskapet för
att underlätta beslutfattande och skötselprioriteringar. Underlaget ska även fungera som
verktyg för att nå regionala miljökvalitetsmål. Resultatet blir ett kunskapsunderlag till
grönplanen som kan användas i framtagandet av ny översiktsplan för Gotland och fördjupad
översiktsplan för Visby.
Att analysera och kartlägga ekologiska samband är en metod för att ta reda på var kärnområden
samt spridningsmöjligheter mellan kärnområden kan förväntas finnas. Region Gotland har valt
att analysera de fyra naturtyperna alvarmark, gräsmark, ädellöv och barrskog då de bedömts
som prioriterade naturtyper inom analysområdet.
Uppdraget har bestått av tre delar varav den tredje delen ”Analys och kartläggning av ekologiska
samband” presenteras i föreliggande PM:
Projektets tre delar:
1. Kartering av alvarmark
Vid början av projektet fanns ingen fullständig naturtypskartering för Visby. Tidigare har
alvarmark karterats på Fårö och en liknande analys efterfrågades för analysområdet
omkring Visby. Calluna och Geografiska Informationsbyrån (GIB) har utvecklat metoden,
fältkontrollerat resultaten och skapat en heltäckande kartering av alvarmark för Visby med
omnejd. Alvarmarken är indata till Lokala Marktäckedata och analyser av ekologiska
samband. För ytterligare information hänvisas till metodbeskrivning gällande kartering av
alvarmarker från GIB, 2020.
2. Kartläggning av biotoper
GIB har producerat en högupplöst biotopkarta, Lokala Marktäckedata (LMD), över
analysområdet. Upplösning är 1m och biotoperna är klassade som Nationella Marktäckedata
(Naturvårdsverket, 2018). Biotoper som alvarmark, buskmark och strand har tillagts. LMD
är indata till analyserna av ekologiska sambanden. För ytterligare information hänvisas till
information gällande leveransbeskrivningen Lokala Marktäckedata från GIB, 2020.
3. Föreliggande PM - Analys och kartläggning av ekologiska samband
Nedan presenteras inledningsvis bakgrunden i litteraturen till ekologiska samband och
därefter beskrivs Callunas metod för analys av alvarmark, gräsmark, ädellöv och barrskog.
För varje naturtyp redovisas i detalj hur resultaten har skapats. För varje naturtyp finns
karta som visar hemområden och spridningsmöjligheter från dessa, samt brister i de
ekologiska sambanden. Varje avsnitt avslutas med förslag på åtgärder som kan förbättra den
gröna infrastrukturen för naturtypen.
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Figur 1. Analysområdet.

3

Bakgrund ekologiska samband

Begreppet ekologiska samband syftar på att landskapet består av funktionella livsmiljöområden
för olika arter och funktionella spridningsmöjligheter mellan dessa. Funktionell betyder att det
handlar om ekologiska processer och respons (Zetterberg 2011) och inte endast om själva
strukturen i landskapet. I vilken utsträckning arter kan sprida sig mellan livsmiljöområdena
kallas för konnektivitet. Vad som är lämpliga livsmiljöområden och spridningsmöjligheter är vid
en analys av ekologiska samband beroende av vilken art som står i fokus, den s.k. fokusarten.
En fokusart är en art som är knuten till en viss typ av livsmiljö. Livsmiljön är de områden där
arter kan hitta föda och reproducera sig. Med hjälp av fokusarter kan man bättre förstå hur
landskapet ser ut från ett ekologisk funktionellt perspektiv. Barrskogar exempelvis erbjuder inte
automatisk lämpligt habitat, som död ved och gamla träd med håligheter, till alla arter knutna till
barrträd. Äldre naturskog har i detta perspektiv högre värden och gör större nytta för den
biologiska mångfalden än yngre produktionsskog. Fokusarterna i denna rapport kan ses som
representanter för de olika naturtyperna och kan ha specifika krav på sina respektive livsmiljöer
(t ex gamla solbelysta träd) eller representera olika konnektivitetsnivå i landskapet genom att
de har olika spridningsförmåga.
De viktigaste hoten mot biologisk mångfald är habitatförlust och fragmentering av landskapet
(Wildcove m.fl. 1998). Fragmentering är en process som får en tidigare sammanhängande
biotop att delas upp i mindre områden. Samtidigt med uppdelning i mindre områden minskar
också ofta den totala arean av biotopen liksom konnektiviteten mellan områdena. Mänsklig
aktivitet, som till exempel urbanisering och avverkningar i skogar, är idag de mest storskaliga
orsakerna till fragmentering (i Linkowski & Lennartsson 2005). I dessa landskap är således även
artens livsmiljö fragmenterad.
En population (en grupp individer av samma art) beter sig i fragmenterade landskap som en
metapopulation där mindre populationer är sammanlänkade med varandra genom spridning
(Hanski & Gilpin 1997; Hanski 2004). I dessa metapopulationer dör stora populationer sällan
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eller aldrig ut (kärnområden) medan små populationer (sänkpopulation) ofta dör ut men kan
ibland återkoloniseras från kärnområdet. Livsmiljöns areal, biotopkvalitet och grad av isolering
avgör om det är fråga om en kärn- eller en sänkpopulation. Det är större sannolikhet att
spridning sker från starka populationer. För att spridning ska lyckas behövs fungerade
spridningsvägar och att avståndet till nästa livsmiljö inte är för långt. I en fungerade
metapopulation med bra konnektivitet, kan en lokalt utdöende population enkelt stärkas eller
ersättas genom spridning till detta område från en annan population (Mörtberg m.fl. 2007). En
av de viktigaste åtgärderna för att lösa problem med fragmentering och habitatförlust är skötsel
och skapande av spridningsmöjligheter (Heller & Zavaleta 2009).
Det maximala spridningsavståndet för en art anger hur långt årsungar antas kunna förflytta sig i
sökandet efter nya livsmiljöområden. Detta maximala spridningsavstånd är ofta längre än de
dagliga rörelser individer gör inom livsmiljöområdena. Arters spridningsförmåga varierar
mellan olika arter, men även mellan individer av samma art. De flesta individer sprider sig över
korta avstånd och spridningsavståndet sjunker exponentiellt (figur 2). Endast ett fåtal individer
sprider sig över det maximala spridningsavståndet. Spridningsavståndet är även positivt
korrelerat till populationsstorleken. I en större population är chansen större att en del av
individerna sprider sig längre än i en mindre population. Även om långdistansspridningen sker
sällan, är denna spridningstyp viktig för arters populationsdynamik och fortlevnad på stora
rumsliga och tidsmässiga skalor. Utifrån genomsnittlig spridningsförmåga kan arter indelas i
lättspridda och svårspridda eller spridningsbegränsade arter. Exakt spridningsavstånd är dock
svårt att avgöra (Mörtberg m.fl. 2007).

Figur 2.Grafen visar sannolikheten för spridning mellan två habitatområden som en fallande exponentiell funktion.
(Illustrationen är tagen från Conefor sensinode 2.2 user manual).

Enligt litteraturen sker störst respons på landskapet och ändringar i landskapet för korta (200–
500 meter) och medellånga spridningsavstånd (1–5 kilometer) och generellt inte för större
avstånd (10–25 kilometer). De korta avstånden representerar de viktigaste
konnektivitetsmönstren och de medellånga avstånden är tillräckliga för konnektiviteten mellan
viktiga element i den gröna infrastrukturen i en region (Estreguil m.fl. 2016).
I de analyser som behandlas i detta PM har två spridningsavstånd modellerats och dessa olika
avstånd speglar arter med olika spridningsförmåga. Ett kort avstånd av 100–250 meter används
för arter med en begränsad spridningsförmåga. För dessa arter länkas livsmiljöområden
samman i hemområden som utgör själva nätverket och spridning mellan hemområden sker
sällan för dem. Arter med en bättre spridningsförmåga kan använda hemområdena för sina
dagliga rörelser men har även lättare att förflytta sig mellan de olika hemområdena. För
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långavståndsspridning har ett avstånd av 1,5–2 kilometer använts som representerar arter som
kan förflytta sig några kilometer i stället för endast några hundra meter. Modellering av längre
avstånd skulle resultera i ett mer sammanhängande nätverk. Det är dock viktig i fragmenterade
landskap att ha möjlighet att peka ut svaga samband för mer spridningsbegränsade arter
eftersom dessa är, på grund av denna begränsning, mer känsliga för fragmentering av sina
miljöer. Även om kunskap om exakta rörelsemönster och spridning hos olika arter saknas idag,
är det möjligt att anta att de olika modellerade spridningsavstånden täcker in en stor del av de
olika arternas behov.
I starkt fragmenterade landskap med barriärer finns med stor sannolikhet isolerade
livsmiljöområden vilka inte ingår i ett livskraftig ekologiskt nätverk. Om livsmiljöers kvalitet
försämras och avståndet ökar mellan populationer, ökar risken att arterna får ett mer begränsat
genetiskt utbyte över tid och att arter dör ut. Barriärer i landskapet är element som hindrar en
arts spridning. Exempel på typiska barriärer i urbana landskap är högt trafikerade vägar och tät
bebyggelse. En studie i Sollentuna visar att artsammansättningen av gaddsteklar skiljde sig
signifikant på båda sidor om E4:an medan vegetationen inte skiljde sig. Detta tolkas som att
E4:an hade en barriäreffekt på gaddsteklarna. Effekten var större för de små arterna som är
sämre flygare än de stora arterna (Andersson m.fl. 2017).
Figur 3 visar en schematisk bild av ett landskap som består av spridningsvänliga och
spridningsovänliga miljöer, barriärer och livsmiljöer. Spridning till livsmiljöer inom
spridningsovänliga miljöer är möjligt när det finns spridningskorridorer, ett stråk av
spridningsvänlig miljö, eller ’stepping stones’ (klivstenar) i landskapet. Stepping stones är
mindre områden av spridningsvänlig miljö som underlättar spridning genom att fungera som
öar i mer ovänliga miljöer.

Figur 3. Ett ekologiskt samband med livsmiljöer, spridningsmöjligheter och barriär.

Nätverksanalyser i GIS
Ekologiska samband med livsmiljöområden och spridningsmöjligheter för en fokusart går att få
fram med hjälp av GIS analyser, som även kallas för nätverksanalyser. I GIS väljer man lämpliga
livsmiljöområden och skapar en spridningsprofil som speglar spridningen genom landskapet.
Olika verktyg i GIS programmet skapar sedan spridningslänkar och spridningsvänliga områden.
Resultatet av nätverksanalyserna blir en karta med vars hjälp det är möjligt att förutsäga var i
landskapet viktiga områden finns inom den analyserade naturtypen.
För att analysera ekologiska samband i GIS behöver man ha tillgång till livsmiljöområden eller
hemområden, spridningsprofil och maximalt spridningsavstånd för aktuell fokusart.
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Livsmiljöområden
Urval av livsmiljöområden kan göras på olika sätt. En biotopkarta kan användas för att välja ut
lämpliga biotoper. Med hjälp av andra GIS-skikt kan även underlagsdata bearbetas för att få fram
ytterligare egenskaper hos vegetationen, till exempel glesa skogar. Också kan man peka ut
områden med höga naturvärden i olika nationella inventeringar som ängs- och
betesinventeringen, inventering av nyckelbiotoper och lokala inventeringar. Urval av dessa
områden kan också användas som indata för livsmiljöområden.
Spridningsprofil
Analys av konnektivitet inom ekologiska samband utgår från antagandet att arter förflyttar sig
den minst kostnadskrävande vägen. Arter som är knutna till öppna marker rör sig till exempel
lättare över gräsmarker än genom tät skog. Flygande insekter har visat sig flyga på låg höjd, till
exempel marknära eller i trädkronor, och antas därför också att ha preferenser för vissa
biotoptyper. Detta medför att till exempel byggnader, särskilt mer sluten bebyggelse, kan ha en
barriäreffekt även på flygande arter (Mörtberg m.fl. 2007).
En spridningsprofil upprättas som rankar ett områdes biotoptyper utifrån hur lätt eller svårt det
är för fokusarten att sprida sig. Varje biotop tilldelas ett så kallat friktionstal (kallas även för
kostnadsvärde), där talet 1 betyder att en biotop är lätt för fokusarten att sprida sig igenom (låg
energikostnad) och ett högt friktionstal betyder att en biotop är svår att sprida sig igenom.
Tilldelning av dessa friktionstal baseras på expertkunskap och forskningsreferenser om
fokusartens ekologi. I ett GIS program omklassas därefter biotopkartan enligt spridningsprofilen
och detta resulterar i ett friktionsraster (figur 4).
Friktionsrastret används sedan i GIS-analyser för att räkna ut spridningslänkar och
spridningsvänliga områden.

Figur 4. Till vänster: friktionsraster för alvarmark. Ljusa områden är spridningsvänliga habitat och har ett lågt
friktionstal (t ex alvarmarken i den sydöstra delen av bilden), mörkare områden är spridningsovänliga habitat med
högre friktionstal (t ex skog i grått och byggnader i svart). Till höger: ortofoto över samma område.

Verktyg för att skapa spridningslänkar och spridningshabitat
Verktyget ’Cost Connectivity’ i ArcGIS Pro (version 2.6.2., ESRI 2020) skapar bästa tänkbara
spridningslänkar från ett visst livsmiljöområde till ett annat livsmiljöområde som är möjligt att
länka till inom det maximala avståndet som är bestämt för det specifika nätverket. Länkarna
letar sig fram i landskapet längs den spridningsväg som antas vara den minst kostnadskrävande
vägen. Avstånden i analyser där friktionsraster används benämns kostnadsviktade avstånd.
Verktyget ’Cost Distance’ är ett annat verktyg i ArcGIS Pro som använder sig av ett
friktionsraster. Genom detta verktyg får man fram spridningsvänliga habitat omkring hela
livsmiljöområdet. Detta område kan ses som en buffertzon med möjliga stödhabitat, som till
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exempel övriga öppna marker med vegetation som stödhabitat för alvarmarker. Där dessa
områden omkring de olika livsmiljöerna möts är spridningen möjlig från den ena livsmiljön till
den andra. Eftersom man vill att spridningsvänliga habitat möts vid maximala
spridningsavståndet (till exempel 1 kilometer) används halva maximala spridningsavståndet vid
denna analys (500 meter + 500 meter = 1 kilometer).
Där det spridningsvänliga habitatet är mycket lämpligt, sprider sig fokusarten inte bara där
länken är utritad men även i det omkringliggande spridningsvänliga habitatet. Spridningsvänliga
habitat omkring länkarna kan benämnas spridningskorridorer. När länken är omgiven av mer
ogästvänlig miljö, till exempel tät bebyggelse, är det troligt att spridningen sker utefter själva
länken.
I ett nätverk av områden har vissa områden mer betydelse för nätverket än andra. Programmet
Conefor (version 2.6; Saura S., & Torné J. 2012) kan användas för att beräkna
konnektivitetsmått. En kombination av två konnektivitetsmått, ’Betweenness Centrality’ (BC)
och ’Integral Index of Connectivity’ (IIC), används för att analysera konnektivitet i
habitatnätverksanalyser. Genom att kombinera BC och IIC till måttet BCIIC skapas en
generaliserad och förbättrad version av ’Betweenness Centrality’ som är mer ekologiskt
relevant. Områden med ett högre värde av BCIIC är viktigare i nätverkets konnektivitet än
områden med ett lägre värde. Generellt är områden med ett mer centralt läge i ett nätverk
viktigare än områden i nätverkets ytterkanter eftersom ett centralt beläget område i högre grad
bidrar till att länka samman områden (det ligger mellan, ”between”, områden).
Konnektivitetsmåttet beräknades i denna analys inte för hela landskapet men för varje
komponent. En komponent är ett enskilt nätverk i det ekologiska sambandet som består av flera
områden som är sammankopplade med spridningslänkar. I enklaste fall består en komponent av
endast ett isolerade område. Mellan de olika komponenterna finns inga spridningsmöjligheter.
Analysresultat
Analysresultatet, kartorna med det ekologiska sambandet, är inte samma sak som faktiska
förekomster av studerad art. Kartan är ett prediktionsverktyg som visar landskapet utifrån
fokusartens ekologiska krav. Bedömningar som baseras på spridningsanalysen måste alltid
göras genom att studera livsmiljöområdena, länkarna, biotopkartan, ortofoto och eventuellt
fältdata. När utredningen rör exempelvis en detaljplan bör en aktuell fältinventering göras där
fokusarten eftersöks i fält. Habitatnätverket är ett hjälpmedel för att exempelvis prioritera
områden vid exploateringsbeslut och för lokalisering av förstärkningsåtgärder (Mörtberg m.fl.
2007).
Analysen är begränsad till analysområdet vilket medför att analysresultatet också är begränsat
till detta område. Det är viktigt att ta hänsyn till denna begränsning när man bedömer samband i
kanten av analysområdet. Ett områdes betydelse i nätverket kan öka eller minska när analysen
utförs på ett större analysområde. Exempelvis kan områden i kanten av det befintliga
analysområdet i verkligheten ha konnektivitet med områden utanför analysområdet och
därmed ha en större betydelse för konnektiviteten i ett bredare landskapsperspektiv än vad
resultatet visar. Ytterligare utredningar av landskapet utanför analysområdet kan behövas.
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4

Ekologiska samband - alvarmark

Alvarmark är sällsynt i Sverige och hela världen, men är en av de artrikaste naturmiljöerna i
Sverige. I Sverige finns alvarmark främst på Öland och Gotland. Kännetecknande för alvar är en
kalkberggrund med inget eller med ett tunt jordlager. Naturliga och mänskliga störningar som
torka, bränder och bete har förhindrat att konkurrensstarka arter kunnat ta över. Alvarmark
består ofta av en mosaik av olika alvartyper, vilket tillsammans med störningarna, ger
möjligheten för många olika arter att etablera sig. På alvarmark finns ett stort antal endemiska
arter, arter som bara finns på Gotland och/eller Öland (Länsstyrelsen Gotlands län 2018).
Karteringen av alvarmark, som är indata till denna analys, tog främst fram de mer öppna glest
bevuxna alvarmarkerna. Dessa öppna kalkhällar är en betydelsefull typ av alvarmark, bevuxna i
första hand med många lavar och mossor. Alvar som är öppna gräsbevuxna finns också men
eftersom denna typ av alvarmark är svårare att skilja åt från andra gräsmarker med fjärranalys
används den inte i analysen.
17 rödlistade arter knutna till alvarmarker ingår i ett ÅGP, ett åtgärdsprogram, för hotade arter.
Dessa arter är fem arter av bin, sex fjärilsarter, fyra arter av skalbaggar och två kärlväxter
(Länsstyrelsen Gotlands län 2018).

Fokusart
Som fokusart för öppna alvarmarker valdes insekterna apollofjäril (Parnassius apollo, på Gotland
den lokala formen P. a. linnaei), gulfläckig igelkottsspinnare (Hyphoraia aulica) (figur 5) och
alvarantennmal (Nemophora dumerilella). Samtliga arter är rödlistade.
En art som apollofjäril representerar arter som kan sprida sig några kilometer. Gulfläckig
igelkottspinnare och alvarantennmal representerar arter med begränsade
spridningsmöjligheter.
Apollofjäril är Europas största dagfjäril och rödlistad som nära hotad (NT, rödlistan 2020). I
Sverige förekommer arten spritt över hela Gotland och på fastlandet fläckvis främst längs
ostkusten från norra Småland till Uppland. Apollofjärilen är starkt värmeberoende och
livsmiljön för apollofjäril är öppna kalkhaltiga marker som alvarmark. Observationer av
apollofjärilar på Gotland har rapporterats mest i områden men en låg träd- och busktäckning
(Kindvall & Askling 2019). Värdväxter för larven är kärleksört (Hylotelephium telephium) och vit
fetknopp (Sedum album). Kärleksört växer oftast på berg eller steniga backar och vit fetknopp är
kalkgynnad och växer på torra berghällar och sandiga eller grusiga marker. Vuxna fjärilar
besöker diverse blommor för födosök. Det är dock viktigt att nektarkällan finns nära värdväxten
eftersom honan i första hand letar efter föda och ej efter värdväxten. Arten är starkt lokaltrogen
och har en relativt klumpig flykt som gör att den har svårigheter att sprida sig (artfakta.se).
Gulfläckig igelkottsspinnare är en starkt hotad fjäril (EN, rödlistan 2020) som förekommer i
Sverige endast lokalt i få små områden på Öland, Gotland och i södra Halland. Fjärilen lever på
torra solexponerade och kortbevuxna marker som snabbt värms upp av solen. Larverna lever på
olika gräs- och örtarter (artfakta). Fullbildade fjärilar av gulfläckig igelkottsspinnare har en kort
livslängd upp till endast några dagar. Arten är inte känd för att migrera och särskilt honan har en
begränsad spridningsförmåga. Fjärilens hona håller sig till stor del sittande i vegetationen och
på grund av en tung bakkropp är nyligen parade honor inte goda flygare. Äggen blir därför oftast
lagda av honan inom begränsade områden (artfakta.se; Länsstyrelsen Gotlands län 2018;
Naturvårdsverket 2009).
Larver av alvarantennmal lever också på mattor av vit fetknopp i soliga och torra lägen på
alvarmark. I Norden är arten bara känd från Gotland där den har anträffats på ett tiotal lokaler.
Lokalerna ligger dock mer eller mindre isolerade från varandra. Alvarantennmalen är rödlistad
som nära hotad (NT, rödlistan 2020) (artfakta.se).
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Figur 5. Till vänster: apollofjäril (Källa: Ettore Balocchi via Creative Commons), Till höger: gulfläckig
igelkottsspinnare hane (Källa: Vítĕzslav Maňák via Creative Commons).

Livsmiljö
Som livsmiljöområden valdes all alvarmark från Lokala Marktäckedata (LMD).
För att skapa hemområdena gjordes en Cost Distanceanalys på ett område om 50 meter omkring
livsmiljöområden. Livsmiljöområden som ligger på högst 100 kostnadsviktade meter från
varandra grupperas på detta sätt till ett hemområde.
För alla individuella områden har konnektivitetsmåttet BCIIC beräknats som visar hur viktigt
området är i att länka samman det ekologiska sambandet.

Spridning
Spridningsprofil: lägst värde för alvarmark och övrig öppen mark med vegetation, något högre
värden för annan öppen mark, strand och buskmark, medelhögt värde för åker, väg och skog och
högst värde för exploaterade ytor och byggnader (se bilaga 1).
Fjärilens vingstorlek betraktas som en indikation på spridningsförmåga där större arter antas
kunna sprida sig effektivare. När det gäller dagfjärilar har vuxna djur normalt en god
flygförmåga och spridningsavståndet kan vara relativt stort, ibland flera kilometer.
Spridningsförmågan antas dock även påverkas av artens villighet att lämna livsmiljön och sprida
sig över mer olämpliga miljöer. Specialistarter, arter starkt knutna till särskilda miljöer, har i
studier visat sig vara mer obenägna att sprida sig och är således mer begränsade än
generalistarter. Andra studier har visat att fjärilens rörelser kanaliseras till områden och
korridorer med lämpligare livsmiljöer. Dagfjärilar är dock generellt större än andra fjärilsarter
samt flyger dagtid och är därmed inte representativa för alla fjärilar (Berglund m.fl. 2018).
Väderförhållandena har en stor påverkan på insekternas aktivitet. I en population av
mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) i Finland rörde sig fler individer mellan
habitatpatcher, och även spridningsavståndet var längre, vid varmare väder och vid mer sol
(Kuussaari m.fl. 2016). Fler faktorer såsom patchstorlek, mängd av resurser och
parningsbeteende har visat sig ha påverkan på fjärilens spridning (för lista se Fred & Brommer
2009).
År 2019 gjordes en fångs-återfångststudie på apollofjäril på Gotland. Studieområdet täckte ett
22km2 stort område och omfattade hela Hejnum hällar och File hajdar. Totalt märktes 6092
individer varav 20% återfångades. Detta betyder att 1591 förflyttningar kunde analyseras.
Hälften av djuren flög mer än 434 meter och medelförflyttningen av dessa individer uppgick till
712 meter. Den individ som förflyttade sig längst hade flugit 6385 meter. De observerade
förflyttningarna täckte hela studieområdet. De flesta rörelser sker inom artens habitat men även
ett stort utbyte sker mellan skilda habitatfläckar. En intressant observation var att de flesta mer
långväga förflyttningar var till och från identifierade hotspots för nektarkällor. På dessa
områden fanns inte larvernas värdväxt och därmed inga förutsättningar för fortplantning. Dessa
hotspots utgjordes vanligvist av blomrika vägrenar (Kindvall 2019).

13

Ekologiska samband i Visby och omnejd / Alvarmark, gräsmark, ädellöv och barrskog

För arter med begränsad spridningsförmåga, som gulfläckig igelkottspinnare, utgör
hemområdena artens maximala spridningsavstånd. Arter, som apollofjäril, använder
hemområdena för sina dagliga rörelser.
Ett generellt långspridningsavstånd för spridning mellan hemområden har satts på 2 kilometer.
Apollofjäril på Gotland har visat sig kunna flyga över sex kilometer. Dock gäller detta endast en
liten andel av alla individer då arten vanligen är en mer lokaltrogen fjäril (Fred & Brommer
2009). Faktorer som påverkar spridning, såsom väderförhållanden och fördelning av patcher
och resurser, kan också se olika ut vid olika tidpunkter och på olika rumsliga skalor. Ett
långspridningsavstånd på 2 kilometer bedöms vara ett lämpligt avstånd för att visualisera
konnektivitet för arter med en spridningsförmåga av några kilometer och konnektivitet mellan
viktiga element för grön infrastruktur (Estreguil m.fl. 2016).

Resultat
Habitatnätverket för alvarmarker består av 219 hemområden. Det minsta området är 0,33 ha
och det största området är 120 ha stort. Medelvärdet för hemområdena är 6 ha.
Störst andel av större alvarmarker och områden med högre konnektivitetsvärden (dvs de med
högst BCIIC) ligger öst och nordost om Visby (figur 6).
Alvarmarken består av många mindre och medelstora hemområden. För arter som inte sprider
sig långa sträckor betyder detta att alvarmarken är ganska fragmenterad. Små områden är dock
också viktiga i spridningen som ”stepping stones” mellan större områden. Dessa områden
skapar tillsammans ett mer sammanhängande nätverk för de arter som kan sprida sig lite längre
sträckor (se området väst om Träkumla).
I den norra delen av analysområdet (se svaga samband 1 och 2), strax söder om Visby (svaga
samband 4 och 5) och i västra (svaga samband 6) och södra hörnet av analysområdet (svaga
samband 7) är det ekologiska sambandet brutet. Här ligger mindre nätverk som är isolerade
från andra delar av alvarmarksnätverket.
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Figur 6. Ekologiska sambandet för alvarmark.
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Åtgärder
Lägre eller inget betestryck gör att många alvarmarker förbuskas. Efter många år av igenväxning
kan alvarmark till och med övergå till andra naturtyper såsom hällmarkstallskog. Bete på viktiga
alvarmarker är en naturlig metod för att hålla dessa marker öppna och artrika. I områden där
alvarmarken redan är förbuskad kan alvarmark återskapas genom röjning av buskar och sly
eller bränning.
Artrika vägkanter är vägkanter som redan idag har bättre förutsättningar för spridning av
alvarmarkens insekter. Det är Trafikverket som förvaltar och ansvarar för dessa artrika miljöer.
Underhållet av anläggningen anpassas för att bibehålla och gynna den biologiska mångfalden.
Riktade åtgärder och skötsel som slåtter utförs (Trafikverket 2020). Befintliga artrika vägkanter
ligger redan på många ställen mellan de olika alvarmarksområdena och kan ses som lämpliga
områden i landskapet för förstärkning av alvarsambandet.
I den norra delen av analysområdet ligger flera hemområden isolerade från varandra. Avståndet
mellan vissa områden är ganska långt och det omgivande landskapet består i stora delar av
åkermark eller tätare skogar. Här krävs troligen större arbete med att ta fram fler hemområden
och spridningsmöjligheter om man vill förbättra det ekologiska sambandet, exempelvis vid de
svaga spridningssambanden 1, 2 och 3 (figur 6 & 7).
I den södra delen av analysområdet är det ekologiska sambandet svagt på grund av åkermarker.
Artrika vägkanter finns i den södra delen av analysområdet delvis på strategiska ställen och kan
användas för att förstärka det ekologiska sambandet vid de svaga spridningssambanden 5, 6 och
7. Spridning kan styrkas genom att förstärka själva vägkanterna och genom att skapa fler
alvarmarksområden längs dessa vägkanter förkortas spridningsavståndet för arter med en
sämre spridningsförmåga och höjs andelen alvarmark (figur 6 & 7).

Figur 7. Till vänster: söder om Visby är sambandet svagt på grund av åkermarken. Artrika vägkanter (gula linjer)
ligger delvis på strategiska ställen för att länka ihop de olika alvarmarksområdena. Till höger: i den norra delen av
analysområdet ligger flera hemområden isolerade från varandra.
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5

Ekologiska samband - gräsmark

Ängs- och betesmarker är naturliga gräsmarker och är Sveriges artrikaste marker. Dessa marker
är viktiga för hundratals växter, svampar, insekter och andra djur. Ängs- och betesmarker har
betats eller slagits under flera hundra år vilket har hållit markerna öppna och skötsel är viktigt
för att bevara den biologiska mångfalden (Jordbruksverket 2020). Naturbetesmarker har även
höga kulturhistoriska värden och är del av ett jordbrukslandskap som skapats under flera tusen
år. Kultiverade betesmarker är betesmarker som utsatts för produktionshöjande åtgärder som
gödsling, kalkning, dikning eller insådd. Till följd av detta är kärlväxtfloran betydligt artfattigare
än på naturbetesmarker. Trots en lägre biodiversitet kan kulturbetesmarker ha en roll i ökning
av konnektivitet mellan naturbetesmarker (Lindborg m.fl. 2006).

Fokusart
Lämpliga fokusarter för gräsmarker är pollinatörer. Pollinatörer är viktiga för pollinering av
både vilda och kultiverade växter. Vildbin, blomflugor och fjärilar är de viktigaste pollinatörerna
i Sverige. Större dagfjärilar, vildbin och blomflugor representerar arter som kan sprida sig några
kilometer i landskapet. Fjärilar som bastardsvärmare är mer lokaltrogna och representerar
korta spridningsavstånd mellan livsmiljöer.
I Sverige finns cirka 299 vildbiarter som har många olika livsstilar och krav på sina livsmiljöer.
En tredjedel av vildbiarterna var rödlistade år 2015. Bin har till exempel bon i marken eller i död
ved och samlar pollen som föda till sina larver. För bin är därför ett variationsrikt landskap
viktigt (Borgström m.fl. 2018).
Blomflugorna är i Sverige också del av de mer viktiga pollinatörerna men mer knutna till
skogslandskapet och våtmarker. Även fjärilar bidrar till pollinering, även om inte lika effektivt
som bin. Fjärilar lägger sina ägg på en värdväxt där larverna kan äta direkt av växten. I mer
variationsrika gräsmarker finns ett större utbud av värdväxter. En del fjärilar är specialister och
använder bara en eller ett fåtal arter som värdväxt (Borgström m.fl. 2018).
En variationsrik gräsmark kan således ge föda och resurser till fler olika arter av insekter. Detta
bidrar till en funktionell mångfald, där olika arter tillsammans uppfyller olika behov av
pollinering (Borgström m.fl. 2018).
Bastardsvärmare är ett släkte av fjärilar som förekommer i artrika miljöer. Bastardsvärmare är
en så kallad ‘signalart’ och förekomst av många bastardsvärmare på samma plats signalerar
troligen ett område med högt naturvärde och hög artrikedom (Natursidan 2020). Eftersom
fjärilar reagerar snabbt på förändring är de goda miljöindikatörer (Borgström m.fl. 2018). På
Gotland förekommer sexfläckig bastardsvärmare (Zygaena filipendulae), bredbrämad
bastardsvärmare (Zygaena lonicerae) och ängsmetallvinge (Adscita statices). Samtliga arter är
rödlistade som nära hotade (NT, rödlistan 2020).
Sexfläckig bastardsvärmare (figur 8) finns på öppna blomrika ängs- och hagmarker, i vägrenar
och i skogskanter. Arten är stationär och förflyttningar över 100m är ovanliga. Mycket varma
dagar kan den sexfläckiga bastardvärmaren förflytta sig längre sträckor. Den gynnas särskilt när
lämpliga gräsmarker undantas från skötsel som slåtter och bete, under flera
vegetationsperioder. Arten kräver att värdväxten, käringtand (Lotus corniculatus), förekommer
rikligt på flera närliggande lokaler (artfakta.se).
Bredbrämad bastardsvärmare förekommer också på blomrika ängsmarker och även på öppnare
blomrika buskmarker. Trots att fjärilen kan flyga relativt långa sträckor är den normalt starkt
lokaltrogen och påträffas endast sällan utanför sitt egentliga habitat. Larverna lever på klövrar
som rödklöver (Trifolium pratense) men också vialarter och käringtand (artfakta.se).
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Ängsmetallvinge påträffas på öppna blomrika gräsmarker och har minskat kraftigt och
försvunnit från många lokaler på grund av intensifierat jordbruk och bete, upphörande av slåtter
på många ängsmarker, intensivare jordbruk och gödslande av ängsmarker. Arten gynnas av
slåtter och lågintensivt bete och förekommer normalt inte i intensivt betade hagar.
Ängsmetallvinge flyger tämligen långsamt och svirrande, endast en halv till en meter över
marken, och sätter sig ofta i vegetationen. Värdväxten för larverna av båda underarter är arter
av Rumex-arter (artfakta.se).

Figur 8. Sexfläckig bastardsvärmare (Källa: Pete via Creative Commons).

Livsmiljö
Som livsmiljö och födosöksmiljö för pollinatörer har gräsmarker med högre värden för biologisk
mångfald valts. Gräsmarksområden kommer från TUVA:s ängs- och betesmarkinventering
(Markslag = ’Äng’ eller ’Bete’), Länsstyrelsens inventering av ängs- och hagmarker på Gotland,
gräsmarker från flygbildstolkning av Natura2000-naturtyper, urval av biotoptyperna ’fuktig
ängsmark’, ’betad skog’, ’hagmark’, ’löväng’ och ’lövängrest med hamlade träd’ från
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper och områden med naturvärden och gräsmarker avgränsade i
Calluna AB:s inventering i Visborg 2012.
Vissa av de utvalda områdena kan innehålla mycket skogs- eller buskmark, till exempel när det
gäller områden med skogsbete eller när områden har växt igen efter de har inventerats. För att
utesluta områden som inte längre är öppen mark har, för att skapa livsmiljöområden, endast
tagits med de marker som dessutom är klassade som öppen mark i LMD.
Alvarmark från Callunas och GIB:s inventering kommer därmed inte heller med eftersom en
separat analys endast gjordes på alvarmark. Det kan dock finnas en viss överlappning mellan
gräsmarker och alvarmarker eftersom avgränsningen av alvarmark är svår att göra skarp,
särskilt mot andra gräsmarker.
På grund av LMD:s (Lokala Marktäckedata) höga upplösning (1m) har även öppen mark inom
skogar karterats. För att undvika att för många små osammanhängande luckor i skogar följer
med vidare i analysen har områden mindre än 0.1 ha tagits bort.
För att skapa hemområdena gjordes en Cost Distanceanalys på ett område om 50 meter omkring
livsmiljöområden. Livsmiljöområden som ligger på högst 100 kostnadsviktade meter från
varandra grupperas på detta sätt till ett hemområde.
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För alla individuella områden har konnektivitetsmåttet BCIIC beräknats som visar hur viktigt
området är i att länka samman det ekologiska sambandet.

Spridning
Spridningsprofil: lägst värde för alvarmark och övrig öppen mark med vegetation, något högre
värden för annan öppen mark, strand och buskmark, medelvärde för åker, väg och skog och
högst värde för exploaterade ytor och byggnader (se bilaga 1).
Artrika vägmiljöer är goda spridningsmiljöer och underlättar vildbins rörelser (Linkowski m.fl.
2004). Utpekade artrika vägkanter (Trafikverket) har därför fått lägst värde i friktionsrastret. På
Gotland förekommer främst unika ogräsvägkanter och alvarvägkanter. Ogräsvägkant innehåller
åkerogräs som har försvunnit i samband med jordbrukets intensifiering. Många kärlväxtarter
finns nu endast kvar på Öland och Gotland och eftersom de är mycket blomrika är de viktiga för
insekter (Vägverket 1999). Artrika vägkanter är inte lämpliga som livsmiljöer eftersom smala
miljöer medför större kanteffekter än bredare områden.
Kunskap om spridning av vildbin är bristfällig, särskilt när det gäller solitära bin. Kapaciteten för
spridning är i allmänhet god men detaljer, t ex avstånd, är i stort sett okända. Avstånd av
flygsträckor vid normalt födosöksbeteende finns från olika studier där de flesta arter har ett
maximalt flygavstånd om några hundra meter. Tre studier visade maximala avstånd mellan
1000 och 1750 meter (Linkowski m.fl. 2004). Adulta blomflugor har mycket god flygkapacitet
(Borgström m.fl. 2018).
För arter med begränsad spridningsförmåga, som bastardsvärmare, utgör hemområdena också
artens maximala spridningsavstånd. Vildbin och fjärilar använder hemområdena för sina dagliga
rörelser. Ett generellt långspridningsavstånd för spridning mellan hemområden har satts på 2
kilometer. Enligt litteraturen kan en del fjärilar och bin ha en spridningsförmåga av några
kilometer och även blomflugor antas ha en mycket god flygkapacitet. Ett långspridningsavstånd
på 2 kilometer bedöms vara ett lämpligt avstånd för att visualisera konnektivitet för arter med
en spridningsförmåga av några kilometer och konnektivitet mellan viktiga element för grön
infrastruktur (Estreguil m.fl. 2016).
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Resultat

Figur 9. Ekologiska samband gräsmarker.

20

Ekologiska samband i Visby och omnejd / Alvarmark, gräsmark, ädellöv och barrskog

Habitatnätverket för gräsmarker består av 59 hemområden. Det minsta området är 0,49 ha och
det största området är 293 ha stort. Medelvärdet för hemområdena är 11 ha.
I dagsläget är det ekologiska sambandet för gräsmark starkt i stora delar av analysområdet
(figur 9). Större hemområden och hemområden med högre konnektivitetsvärden (dvs de med
högst BCIIC) ligger centralt inom analysområdet, nordost om Visby. Nätverket består även av
många små områden av betydelse som erbjuder spridningsmöjligheter genom stora delar av
nätverket. Två mindre områden sydväst om Bro har högre värde för konnektivitet, trots att de är
små, eftersom de ligger mer centralt i nätverket än områden i kanten av nätverket (som inte har
värde för just konnektivitet mellan andra hemområden). Små områden kan dock lätt försvinna
vilket skulle medföra en kvalitetsförsämring av nätverket.
De svaga spridningssambanden i figur 8 visar några områden där spridningsmöjligheter mellan
hemområden saknas (som svaga spridningssamband 2, 3, 4, 5 och 7). Hemområden i svaga
samband markerade med 1 ligger isolerade från den andra delen i nätverket inom
analysområdet. Vid de andra svaga spridningssambanden, 2 t o m 6, ligger artrika vägkanter på
strategiska platser som ger möjligheter för ökad framtida spridning.
Befintliga artrika vägkanter är viktiga för att underlätta spridning, till exempel nordväst om Bro
i den norra delen av analysområdet. Här ligger mindre hemområden i ett skogsområde och
något längre norrut finns några mindre hemområden belägna mellan jordbruksmark (figur 10).

Figur 10. Artrika vägkanter (gult) ger möjlighet för spridning i skogsområden (sydost) och mellan jordbruksmark
(norr).

Åtgärder
Andel gräsmarker med förutsättning för höga naturvärden kan ökas genom skötsel och åtgärder
som bete och slåtter. Ängs- och betesmarkerna behöver slås eller betas av kor, hästar eller får
för att förhindra igenväxning, något som även kan kompletteras med röjning av sly.
Gamla träd belägna på eller bredvid ängar utgör boplatser för vildbin samt förstärker kvaliteten
på gräsmarkerna ska sparas (Linkowski m.fl. 2004).
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Bevarandet av befintliga artrika vägkanter och skapande av nya vägkanter förstärker
spridningsförmågan, särskilt i områden med skog och jordbruksmark. Detta gäller även
kraftledningsgator som kan vara bra spridningsmiljöer genom skogsområden för arter knutna
till öppna marker.
Söder om Visby ligger en artrik vägkant som har potential att länka ihop två större hemområden
(figur 9 och 11). Avståndet mellan dessa hemområden är i dagsläget sannolikt för långt för att
länka samman områdena. De öppna markerna i det glesa bostadsområdet norr om vägen kan
med fördel skötas med slåtter för att skapa artrika gräsmarker för en mer spridningsvänlig miljö
så att avståndet mellan hemområdena minskar.

Figur 11. Ett exempel på en artrik vägkant som har potential att länka ihop två större hemområden söder om
Visby.

6

Ekologiska samband - ädellöv

Ädellövträd är viktiga för biologisk mångfald eftersom de kan bli riktigt gamla och särskilt äldre
ädellövträd hyser en artrik flora och fauna (Nilsson 2007). Trädarterna som är ädellöv är alm,
ask, bok, avenbok, ek, fågelbär, lind och lönn. Alm och ask är karaktärsträd på Gotland
(LifeElmias 2018). Gotlands almpopulation är även unik i ett europeiskt perspektiv eftersom
den är den största almpopulationen idag som är relativt oangripen av almsjuka (Stenlind 2020).
Eken har flest rödlistade arter knutna till sig och totalt cirka 1500 arter av insekter, vedsvampar
och lavar (Nilsson 2007). Ädellövträd som lind och ask är relativt artfattiga jämfört med eken,
men har många specialiserade arter knutna till sig (Jonsell m.fl. 1997). Almen har till exempel på
flera platser på Gotland en för Sverige exceptionellt tät förekomst av rödlistade arter, främst
lavar (LifeElmias 2018).
Naturvärden knutna till ädellöv är beroende av att träden står solexponerade för att skapa ett
bättre mikroklimat (Nilsson 2007). 90% av ekens skalbaggsarter gynnas av solexponering
(Mörtberg et al. 2007). Viktiga strukturer som grov bark med sprickor, döda grenar, håligheter
och mulm uppträder generellt när trädet är cirka 150 år. Variation i dessa små mikrohabitater
bidrar till livsmiljöer för många olika och ibland specialiserade insekter. Grova hålträd är även
viktiga för andra organismer till exempel fladdermöss och hålhäckande fåglar som skogsduva
(Columba oenas) (Nilsson 2007).
Olika insekter föredrar olika stadier i ett träds nedbrytningsprocess och från det att ett träd
börjar dö tills det förmultnat byter vedlevande insekter av varandra (Jonsell m.fl. 1997).
Insekter knutna till ett visst successionsstadium är således beroende av ett tidsbegränsat
substrat. För att kunna överleva när ett träd inte längre är lämpligt för arten måste
insektspopulationen kompensera med kolonisering genom spridning till och etablering på
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platser med nya lämpliga träd (Berglund m.fl. 2018). Det är därför viktigt att insekter över tid
har tillgång till träd av olika ålder. Samtidigt har en stor del av de vedlevande insekterna en
mycket begränsad spridningsförmåga vilket är anledningen till att lämpliga träd behöver stå
tillräckligt nära varandra i beståndet (Mörtberg et al 2007).

Fokusart
Fokusart för det ekologiska sambandet för ädellöv är vedlevande insekter knutna till
ädellövträd. Många rödlistade arter i skog är direkt knutna till träd (Länsstyrelsen Gotlands län
2018). De flesta vedlevande insekter är skalbaggar, men det finns även en del tvåvingar och
steklar knutna till ved.
Ädelguldbagge (Gnorimus nobilis) (figur 12) är nära hotad (NT, rödlistan 2020).
Larvutvecklingen sker i svart mulm i håligheter i stammar och grövre grenar av levande lövträd,
i Sverige troligen framförallt i ek, men även i andra trädslag som bok, sälg och lind.
Ädelguldbagge föredrar solexponerade träd.
Askpraktbagge (Agrilus convexicollis) är rödlistad som sårbar (VU, rödlistan 2020). Fynd finns
rapporterade från Östra Småland, Öland och Gotland. Larvutvecklingen sker under barken på
solexponerade, nyligen döda grenar. I Sverige påträffas arten främst på ask, men möjligen även
på liguster och syren.

Figur 12. Ädelguldbagge (Källa: Stanislav Snäll via Creative Commons).

Livsmiljö
Lokala marktäckedata (LMD) är en högupplöst kartering, 1 meter, som även inkluderar enstaka
träd. Vid analysen av underlagsdata visade det sig från LMD att ädellövträd och mindre
ädellövskogar förekommer spritt i stora delar av analysområdet. Detta är positivt för spridning
mellan ädellövträd och spridning inom maximalt 250 kostnadsviktade metrar är möjlig i stora
delar av analysområdet (’övriga ädellöv’ i figur 12). 250 meter är ett avstånd som representerar
spridning för mer spridningsbegränsade arter (för mer information se nästa avsnitt om
spridning). I områden med tätare skogar och större arealer jordbruksmark saknas tillräckligt
med ädellöv för bra spridning inom 250 meter.
För att utpeka mer specifika områden med ädellöv i landskapet har en täthetsanalys utförts. I
denna analys summeras andelen ädellöv inom en radie av 250 meter. Områden med en täthet av
ädellöv över 5% och maximalt 24% (maxvärde i analysområdet) har pekats ut som
hemområden. Dessa områden representerar 20% av den tätaste procenten av ädellöv
(Länsstyrelsen Gotlands län 2018). Spridningen av insekterna mellan träd sker lättare inom
dessa områden eftersom fler träd står närmare varandra. I områden med ett större antal träd är
även kontinuiteten för insekternas livsform mer garanterad för insekternas behov om trädens
olika successionsstadier tillgodoses. Flera studier har visat ett samband mellan förekomst av
arter och mängden lämpliga träd inom en viss radie (Berglund m.fl. 2018).
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För alla individuella områden har konnektivitetsmåttet BCIIC beräknats som visar hur viktigt
området är i att länka samman det ekologiska sambandet.

Spridning
Spridningsprofil för ädellöv: lägst värde för ädellöv och triviallöv, något högre värde för
barrträd, buskmark och öppna marker med vegetation, medelvärde för åker, vatten, vägar (mer
trafikerade vägar uppnådde något högre värde än övriga vägar), öppen mark utan vegetation,
strand samt högst värde för exploaterade ytor och byggnader (se bilaga 1).
Insekter visar en stor variation i spridningsmekanismer. Majoriteten av skogslevande
skalbaggar lever i träd eller ved och spridningsförmågan hänger generellt samman med
förutsägbarheten hos deras livsmiljöer (Berglund m.fl. 2018).
Arter beroende av kortlivade och oförutsägbara miljöer, som brandanpassade arter och arter
som utnyttjar vedsvampars fruktkroppar, har en god spridningsförmåga. Dessa arter kan sprida
sig effektivt över relativt stora avstånd för att kolonisera nya lämpliga livsmiljöer när de
befintliga miljöerna försvinner. En del skogslevande skalbaggar har visat kunna förflytta sig flera
kilometer per år (Berglund m.fl. 2018; Johansson 2014).
Arter knutna till mer stabila och långlivade miljöer, som gamla ihåliga ädellövsträd, förväntas
däremot ha en mer begränsad spridningsförmåga. Läderbaggen (Osmoderma eremita) är ett
exempel på en hålträdslevande skalbagge som är förhållandevis väl studerat. Studier med
radiosändare på halssköldar har visat att läderbagge är obenägen att lämna trädet och arten kan
fortleva i ett och samma träd i många decennier (Ranius 2001). Maximala spridningsavståndet
för läderbagge är 200m. Längre avstånd kan vara möjliga men sannolikt sällan. Artens
förekomst påverkas därför mest av spridning mellan värdträd inom bestånd, som kan betraktas
som en metapopulation. Mellan bestånd är spridning begränsad eller sker inte alls (Berglund
m.fl. 2018).
För arter med en begränsad spridningsförmåga är hemområdena deras maximala
spridningsavstånd. Ett generellt långspridningsavstånd för spridning mellan hemområden har
satts på 2 kilometer. Enligt litteraturen och expertbedömningar kan en del skalbaggar knutna till
ved sprida sig några kilometer till några mil (Johansson 2014). Då några kilometer är tillräckligt
för konnektivitet mellan viktiga element för grön infrastruktur (Estreguil m.fl. 2016) har även
här ett långspridningsavstånd på 2 kilometer bedömts vara ett lämpligt långspridningsavstånd
för ädellövsambandet.
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Resultat

Figur 13. Ekologiska samband ädellöv.
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Habitatnätverket för ädellöv består av 59 hemområden. Det minsta området är 0,07 ha och
innehåller enstaka träd. Det största området är 641 ha stort. Medelvärdet för hemområdena är
31 ha.
Större hemområden, områden med hög täthet av ädellöv, är mest koncentrerade till söder om
Visby. Här ligger även de områden med högre konnektivitetsvärden (dvs de med högst BCIIC).
Två mindre nätverk är belägna i den norra delen av analysområdet, ett mindre nätverk omkring
Väskinde och ett mellan Etebols och Kambs (figur 13).
Svaga spridningssamband finns framförallt från ädellövsområden omkring Visby och norrut
(svaga spridningssamband 1 t o m 9, figur 12). Här finns dock en del ädellöv (’övrig ädellöv’ i
kartan) som ligger utanför de utpekade hemområden som gör att det finns förutsättningar att
förbättra sambanden mellan hemområdena.
Några andra mindre och isolerade hemområden ligger i skogsområdena i den sydöstra delen av
analysområdet och i området sydost om Visby. Skogsområdena består mest av barrskog. Vid
svaga spridningssamband 10 och 11 finns förutsättningar att stärka konnektiviteten till
hemområdena i väst där redan ädellöv finns.
Ädellöv inom analysområdet finns mest i form av alléer och trädrader mellan jordbruksmark, i
brynmiljöer, som mindre skogsområden och i trädgårdar och parker (figur 14).

Figur 14. Ädellöv (gult) i det sydvästra hörnet av inventeringsområdet. Hemområdena visas i blått i bakgrunden.

Åtgärder
Generellt gäller för ädellöv att trädet och arter knutna till det gynnas av att det står fristående
och solbelyst. Med hjälp av gallring kan man röja framförallt uppväxande träd belägna några
meter utanför ädellövträdets krona. Detta minskar konkurrens från övrig växtlighet och kan
förlänga ädellövträdens livslängd och bidra till stora och gamla träd.
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Blommande buskar som slån, nypon och hagtorn kan med fördel lämnas i brynmiljöer. De håller
till viss del tillbaka framväxt av sly (slyuppslag) och är viktiga födosöksmiljöer för vissa arter av
de fullbildade insekterna knutna till ädellöv.
Alléer består ofta av ädellövträd och är viktiga naturliga spridningsvägar i öppna landskap för
arter knutna till trädmiljöer (Berglund m.fl. 2018). Grova ädellövträd i öppna miljöer kan också
gynna arter som skogsduva som häckar i grova ihåliga ekar i anslutning till deras
födosöksområden på jordbruksmark (artfakta.se).
Ädellövsmiljöer kan stärkas genom utplacering av faunadepåer eller uppsättning av
mulmholkar. En faunadepå innehåller nedtagna träd och höjer andelen död ved i området. Det är
en fördel om depåerna utgörs av grövre stammar och har viss grad av solexponering. Tillgång till
blomrika miljöer bör vägas in vid utplacering av faunadepåer. Mulmholkar bidrar med boplatser
för hållevande småkryp där hålträd saknas och placeras med fördel i utkanten av bestånd av
ädellöv.
Eftersom ädellövträd redan finns spritt i stora delar av analysområdet, ger detta bra
förutsättningar för förstärkning av ädellövssambandet. Sambandet kan förstärkas genom att
höja/bevara andelen ädellövträd i brynmiljöerna, i befintliga alléer eller genom att skapa nya
alléer.
Ett viktigt stråk för förstärkningsåtgärder för det ekologiska sambandet för ädellöv finns längs
kusten från Visby i riktning mot den norra delen av analysområdet (figur 15). Ett annat viktigt
område finns öster om föregående stråk centralt i analysområdet, där flera ädellövsområden
ligger isolerade från varandra. Dessa områden har potential att sammankoppla de större
ädellövsområdena söder om Visby med de två något större områdena i den norra delen av
analysområdet.
Det är viktigt att en kontinuitet i åldersfördelning mellan träd finns inom varje bestånd. Detta
gör möjligt att yngre träd kan ersätta äldre träd som själva går in i nästa utvecklingsstadium.
Eftersom det kan finnas en stor individuell variation mellan ädellövträd är det viktigt att så stor
del som möjligt av sammanhängande bestånd av ädellövträd bevaras för att öka utbudet av olika
livsmiljöer för olika arter knutna till ädellöv (Mörtberg et al. 2007).

Figur 15. Utsnitt från kartan i figur 12. De viktigaste områdena för förstärkning av ädellövsambandet (streckade
pilar och cirkel).
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7

Ekologiska samband - barrskog

Naturvärden i barrskog är kopplade till förekomst av gamla träd och död ved. Skog kan vara
påverkad av människans bruk sedan lång tid tillbaka. Störningar, som till exempel brand,
påverkar trädens åldersfördelning så att åldersfördelningen inte motsvarar den i naturliga
bestånd och gör även att tillgången på död ved begränsas.
Gotländska barrskogar är variabla och artrika med vissa ovanliga skogstyper som kalkbarrskog.
Gotländska skogar är unika på grund av berggrunden och klimatet och även människan har
påverkat miljön genom plockhuggning och hållande av betesdjur. Jämfört med andra delar av
Sverige finns en hög andel gammal skog kvar på Gotland. Även förhållandevis stora skogsarealer
finns där kontinuiteten av träd är obruten (Länsstyrelsen Gotlands län 2018).
Äldre betespräglad skog är luckig och olikåldrig skog med lång kontinuitet. Bete gör att marken
generellt blir ört- och svamprik. Den största delen av Sveriges skogsbetearealer finns på
Gotland, men utbredningen av dessa miljöer har minskat mycket de senaste hundra åren.
Barklevande insekter gynnas av det luckiga trädskiktet som ökar solinstrålningen
(Länsstyrelsen Gotlands län 2018).
På Gotland dominerar tall (Lindroos 2001). Tall är ett barrträd som gynnas av öppna och ljusa
växtplatser. Bevarandevärden knutna till tallekosystemet skapas i hög grad av solexponering
som ger varma mikroklimat. Solbelysta trädstammar är nödvändiga för larvutvecklingen bland
många insekter som är knutna till gammal tall.
Åtgärdsprogrammen (ÅGP) för barrskog är mest inriktade på olika skalbaggar, en marksvamp
och en fjäril (Länsstyrelsen Gotlands län 2018).

Fokusart
Som fokusart för barrskog valdes vedlevande insekter som är knutna till solexponerad barrved,
mest tallved. Många rödlistade arter i skog är direkt knutna till träd (Länsstyrelsen Gotlands län
2018) och tall är dominerande av barrträden i analysområdet (Lindroos 2001).
Reliktbockens (Nothorhina muricata, NT) (figur 16) larver utvecklar sig i den tjocka
skorpbarken på gamla, levande solexponerade tallar. Larvutvecklingen kan fortgå i samma tall
under ett decennium eller mer.
När det gäller åttafläckig praktbagge (Buprestis octoguttata, NT) sker larvutvecklingen i döda
rötter och i stamdelar i levande träd på hällmarker och sandiga marker.
Larver av smedbock (Ergates faber, NT) (figur 16) har sin utveckling i gammal, solexponerad
tallved. Arten är utbredd på Gotland, och inga sentida fynd har gjorts i resten av landet.
För hårig blombock (Etorofus pubescens, NT) sker larvutvecklingen i grövre död solexponerad
tallved, såväl i liggande som stående träd. Arten är främst knuten till varma barrträdslokaler i
regioner med ett sommartorrt klimat, främst i gles tallskog på hällmarker och sandiga marker.
Arten har troligen en ganska bra flygförmåga.
För gulfläckig praktbagge (Buprestis novemmaculata, VU) (figur 16) sker larvutvecklingen i död
solexponerad tallved. Arten föredrar tydligt liggande tallvirke, men har även påträffats på klen
stående ved. Den visar en stark attraktion till bränd skog och bränd ved. Vid varm väderlek är
arten mycket flygg och den har sannolikt en god spridningsförmåga.
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Figur 16. Till vänster: reliktbock (källa: Caspar S via Creative Commons). Mitten: smedbock (källa: Stanislav Snäll
via Creative Commons). Till höger: gulfläckig praktbagge (Siga via Creative Commons).

Livsmiljö
Som livsmiljö för insekter knutna till solexponerade tallar har barrskog med högre värden för
biologisk mångfald valts. Urval har gjorts från nationella underlagsdata som barrskogsområden
från flygbildstolkning av Natura 2000-naturtyper, urval av barrskog inom Skogsstyrelsens
nyckelbiotoper, områden med naturvärden och naturvårdsavtal och barrskogsområden
avgränsade i Calluna AB:s inventering i Visborg 2012.
Utanför ovannämnda områden förekommer ytterligare barrskog inom analysområdet. Eftersom
solbelysta träd är betydelsefulla för många av barrträdens naturvärden, har glesa
barrskogsområden valts ut med hjälp av ett GIS-skikt över skogens täthet (Naturvårdsverket,
2018). Naturvärden är också knutna till äldre träd. Från ett GIS-skikt över skogens ålder har
därför gjorts ett urval av skog över 120 år (SLU Skogskarta, tidigare kNN-Sverige). Barrskog från
LMD som ligger inom dessa glesa och gamla skogar har sedan valts ut.
Eftersom urvalet resulterade i många mindre områden med barrträd har en täthetsanalys
utförts inom en radie av 250 meter. 250 meter är ett avstånd som representerar spridning för
mer spridningsbegränsade arter (för mer information se nästa avsnitt om spridning). Ytor har
valts ut där tätheten har legat mellan 20% och 40% (maxvärde i analysområdet) vilket
representerar den 20% tätaste procenten (Länsstyrelsen Gotlands län, 2018). Spridningen av
insekterna mellan träd sker lättare inom dessa områden eftersom fler träd står närmare
varandra. I områden med ett större antal träd är även kontinuiteten för insekternas livsform
mer garanterad för insekternas behov om trädens olika successionsstadier tillgodoses. Flera
studier har visat ett samband mellan förekomst av arter och mängden lämpliga träd inom en
viss radie (Berglund m.fl. 2018).
Områdena från täthetsanalysen har lagts ihop med områdena från de nationella underlagsdata
och inventeringen för att skapa hemområden för barrskog med högre naturvärden. I analysen
antas att det inom åtminstone en del av de identifierade områdena finns gamla tallar, nydöda
tallar och övrig död ved.
För alla individuella områden har konnektivitetsmåttet BCIIC beräknats som visar hur viktigt
området är i att länka samman det ekologiska sambandet.
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Spridning
Spridningsprofil: lägst värde för barrskog, något högre värde för triviallövskog, ädellöv och
buskmark, medelvärde för öppen mark med vegetation, strand, våtmark, alvarmark, högre värde
för åker, vatten, vägar (mer trafikerade vägar fick något högre värde än övriga vägar), öppen
mark utan vegetation, högst värde för exploaterade ytor och byggnader (se bilaga 1).
Studier har visat att skalbaggsarter i vissa barrskogsmiljöer är spridningsbegränsade.
Förekomst av vissa arter, som större barkplattbagge (Pytho kolwensis), är också beroende av att
lämpligt substrat har varit tillgängligt under lång tid. Berglund m.fl. konkluderar att det kan vara
rimligt att utgå från spridning i några hundra meter och sannolikt högst någon kilometer som
typiska spridningsavstånd för spridningsbegränsade arter i barrskogsmiljöer (Berglund m.fl.
2018). För dessa arter är hemområdena deras maximala spridningsavstånd.
Enligt andra studier och expertbedömningar (se avsnitt om spridning för ädellöv) kan även en
del skalbaggar knutna till ved sprida sig några kilometer till några mil (Johansson 2014).
Respons på landskapet sker dock allmänt inte på större avstånd än över en mil (Estreguil m.fl.
2016). Ett generellt långspridningsavstånd för spridning mellan hemområden har därför satts
på 1,5 kilometer.

Resultat
Habitatnätverket för barrskog består av 157 hemområden. Det minsta området är 0,04 ha och
innehåller enstaka träd. Det största området är 156 ha stort. Medelvärdet för hemområdena är
8,5 ha.
Barrskogens ekologiska nätverk är starkast öster om Visby, från detta område till sydöst om
Visby och till södra hörnet av analysområdet (figur 17). Hemområden med högre
konnektivitetsvärden (dvs med högst BCIIC) ligger framförallt öster om Visby.
Svagare samband mellan barrskogsområden finns framförallt i områden med större arealer
jordbruksmark i det sydvästra hörnet av analysområdet (svaga spridningssambandet 7, figur
17) och norr om väg 147 där hemområdena är del av mindre nätverk men är isolerade från den
största delen av hela nätverket söder om väg 147 (svaga spridningssambanden 1, 2, 3, 4 och 5,
figur 17).
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Figur 17. Ekologiskt samband för barrskog.
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Åtgärder
Analysen har fokuserat på solbelysta tallar och för dessa träd är det viktigt att hålla
tallskogsmiljöerna öppna och ljusa. Plockhuggning och bete i skogen är metoder för att behålla
luckiga skogar. I naturskogsartade, igenväxta bestånd måste man dock först bestämma om
naturvärdena knutna till beskuggning ska prioriteras för bevarande eller om tidigare mer
ljusöppna miljöer ska återskapas. I vissa fall kan gran huggas ut ur slutna skogar och bestånden
skötas så att gamla tallar kommer i solbelysta lägen. Äldre gran kan dock hysa värdefulla
kryptogamer och gamla solitära granar eller gamla granar i bestånd bör därför värnas samt
möjligheten ges till en del efterträdare, dvs yngre gran, att få bli gamla (Skogssällskapet 2018).
Av de rödlistade skogslevande arterna är drygt en fjärdedel marklevande och även kärlväxter
och marksvampar gynnas av skogsbete. Marksvampar har höga krav på att marken ska ha rätt
förutsättningar. En del marksvampar är till exempel beroende av de jordblottor som uppstår vid
tramp från betesdjur i skogarna. En stor grupp rödlistade marksvampar är dock också beroende
av en obruten kontinuitet av träd eller substrat eftersom dessa svampar är mykorrizabildande
med levande trädrötter. Marksvampar är även en viktig grupp att ta hänsyn till i kalkbarrskogar
(Artdatabanken 2015; Länsstyrelsen Gotlands län 2018)
Hyggen med kvarlämnad tall med skärmställningar kan utvecklas till en lämplig livsmiljö för
insekter knutna till tall. Att skapa habitat genom att utgå från hygge med frötallar är en möjlig
åtgärd för att gynna arter beroende av tallved som ligger soligt. Även i öppna marker och på
bebyggda marker kan med fördel solitära tallar bevaras för att öka spridningsmöjligheter genom
dessa mer ogästvänliga miljöer för insekter knutna till barr.
Död ved är viktigt för många arter och olika arter nyttjar olika typer av död ved. Död ved kan
finnas i form av döda grenar i ett levande träd, eller i form av döda stående eller liggande träd.
Om död ved ligger i ett solbelyst läge eller i ett fuktigare och skuggigare läge och om den är
nydöd eller mer nedbruten avgör vilka arter som kan nyttja veden (Länsstyrelsen Gotlands län
2018). Tillgång till en variation av olika typer av död ved skapar således en variation av
livsmiljöer för olika arter. Om träd tas ner bör avverkade stammar placeras på lämpliga platser
inne i bestånd, till exempel på en hällmark, eller i brynen om det passar. Prioritera att spara
grova träd och spara alltid hålträd, eftersom de är viktiga för hålhäckande fåglar. Död stående
ved är viktig för insekter knutna till nyligen död ved och kan skapas genom ringbarkning
(Pettersson 2013). Kådrik ved skapas genom katning där man tar bort en del av barken
(forkning.se 2020).
Gynna även yngre tallar, så kallade efterträdare, och ge dem plats där det är möjligt.
Eftersom stora delar av analysområdet består av barrskog finns goda spridningsmöjligheter
omkring utpekade hemområden (figur 16). Svaga spridningssamband som ritats in i figur 16
ligger i delar av landskapet där det finns barrskog. Dessa barrskogar kommer inte med i
analysen som skog med högre naturvärden i dagsläget men ger förutsättningar för att förstärka
spridningssambandet eller utöka andelen livsmiljöer genom ovannämnda åtgärder.
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Bilaga 1 – Friktionsraster
Friktionsraster alvarmark
Indata

Klass

LMD

1 Alvarmark; 42 Övrig öppen mark, med vegetation

1

2 Öppen våtmark; 4 Buskar; 41 Övrig öppen mark, utan vegetation;
43 Strand; 118 Temporärt ej skog

2

3 Åkermark: 53 Exploaterad mark, vägar; 61 Sjö/vattendrag

5

111 Tallskog; 112 Granskog; 113 Barrblandskog; 114 Lövblandad
barrskog; 115 Triviallövskog; 116 Ädellövskog; 117 Triviallövskog
med ädellövinslag

9

52 Exploaterad mark, ej byggnader/vägar
51 Exploaterad mark, byggnader
Trafikverket

Friktionstal

15
100

Vanlig väg (mer trafikerade än övriga vägar i LMD)

9

Friktionsraster gräsmark
Indata

Klass

LMD

1 Alvarmark; 42 Övrig öppen mark, med vegetation

1

2 Öppen våtmark; 4 Buskar; 41 Övrig öppen mark, utan vegetation;
43 Strand; 118 Temporärt ej skog

2

3 Åkermark: 53 Exploaterad mark, vägar; 61 Sjö/vattendrag

5

111 Tallskog; 112 Granskog; 113 Barrblandskog; 114 Lövblandad
barrskog; 115 Triviallövskog; 116 Ädellövskog; 117 Triviallövskog
med ädellövinslag

9

52 Exploaterad mark, ej byggnader/vägar
51 Exploaterad mark, byggnader
Trafikverket

36

Friktionstal

15
100

Vanlig väg (mer trafikerade än övriga vägar i LMD)

9

Artrika vägkanter
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Friktionsraster ädellöv
Indata

Klass

LMD

115 Triviallövskog; 116 Ädellövskog; 117 Triviallövskog med
ädellövinslag

1

1 Alvarmark; 2 Öppen våtmark; 4 Buskar; 42 Övrig öppen mark, med
vegetation; 111 Tallskog; 112 Granskog; 113 Barrblandskog; 114
Lövblandad barrskog; 118 Temporärt ej skog

2

3 Åkermark; 41 Övrig öppen mark, utan vegetation; 43 Strand; 53
Exploaterad mark, vägar; 61 Sjö/vattendrag

5

52 Exploaterad mark, ej byggnader/vägar
51 Exploaterad mark, byggnader
Trafikverket

Friktionstal

15
100

Vanlig väg (mer trafikerade än övriga vägar i LMD)

9

Friktionsraster barrskog
Indata

Klass

LMD

111 Tallskog; 112 Granskog; 113 Barrblandskog; 114 Lövblandad
barrskog

1

4 Buskar; 115 Triviallövskog; 116 Ädellövskog; 117 Triviallövskog
med ädellövinslag; 118 Temporärt ej skog

2

1 Alvarmark; 2 Öppen våtmark; 42 Övrig öppen mark, med
vegetation; 43 Strand

3

3 Åkermark; 41 Övrig öppen mark, utan vegetation; 53 Exploaterad
mark, vägar

5

61 Sjö/vattendrag

10

52 Exploaterad mark, ej byggnader/vägar

15

51 Exploaterad mark, byggnader
Trafikverket

37

Friktionstal

Vanlig väg (mer trafikerade än övriga vägar i LMD)

100
9

Hemsida: www.calluna.se • E-post: info@calluna.se • Telefon växel: 013-12 25 75
Huvudkontor: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping

Ärende MBN 2019/7577
20201119

Miljö- och byggnämnden

Information till nämnd

Kartläggning av ekosystemtjänster

Syfte och mål

För att förbättra det befintliga kunskapsunderlaget om ekosystemens värden
karteras prioriterade ekosystemtjänster. Kartorna kan användas som ett
kompletterande underlag vid planering och beslutsfattande. Exempelvis till
översiktsplanering, detaljplanering, bygglovhandläggning och förvaltning. En
workshop om användandet av kartorna kommer att hållas med projektgruppen
1 december. Projektet kommer att mynna ut i 4-6 kartor per tätort och Visby
samt en rapport som inkluderar analys över potential och brister. Kartor och
information presenteras i en Storymap.
Vad är ekosystemtjänster, varför kartlägga?

Människor är beroende av naturen för överlevnad och välbefinnande. Frisk
luft, rent vatten, skog att ströva i och mycket mer. Ekosystemen ger oss allt
detta i form av tjänster helt gratis. Ekosystemtjänsterna delas ofta upp i fyra
kategorier: i Producerande, så som till exempel mat och vatten. ii Reglerande,
kan vara vattenrening eller pollinering. iii Kulturella, exempelvis
friluftsområden eller platser som ger inspiration. iiii Stödjande tjänster gör att
de andra kategorierna av tjänster fungerar, så som, kretslopp av näring,
jordbildning och sist men inte minst biologisk mångfald som är en
förutsättning för stabila och tåliga ekosystem. Att kartlägga ekosystemtjänster
geografiskt ger en möjlighet att synliggöra, värdera och prioritera naturen och
för att inkludera dem i beslutsfattning.
Läs mer på naturvardsverket.se/ekosystemtjanster,
naturvardsverket.se/Vad-ar-ekosystemtjanster
boverket.se
Metodbeskrivning och de valda ekosystemtjänsterna

Naturvårdsverkets förteckning av ekosystemtjänster används till klassningen av
ekosystemtjänster. Tjänsteskapande områden kartläggs, dessa baseras främst på
naturtyper och objekt. Ex: gräsmarker, vegetation på god infiltrationsjord och
stigar. Kartläggningen görs i GIS programmet ArcGIS. Befintliga och
tillgängliga kartunderlag för Regionen används. Ex Fastighetskarta, Nationell
marktäckedata, Naturvärdeskarta, Ortofoto m.fl. För Visby finns det mer
underlag än på de mindre orterna (ex. Lokala marktäckedata, riskområden
PM10), därför kan karteringens resultat skilja sig åt mellan stad och landsbygd
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vilket har accepterats av projekt- och referensgrupp. Många kommuner har
redan kartlagt ekosystemtjänster vilket gör att det finns flera goda exempel att
följa.
Prioriterade tjänster/nyttor på Gotland:
 Vatten (flödesreglering och rening): Förutom befintligt kartunderlag är
VA-avdelningen en viktig referens. De använder ett system
(ScalgoLive) där flödesvägar och översvämningsområden kan simuleras
beroende på nederbörd som gör att vi kan identifiera potentiella
problemområden.


Bullerdämpning: Kartläggning av vegetation. The HOSANNA project
2013 som använts av andra kommuner är vägledande för att bestämma
kriterier så som vegetationstyp och ytstorlek för god bullerdämpning.



Luftkvalitet: Kartläggning av vegetation. Riskområden med hjälp av
PM10 underlag i Visby.



Kulturella tjänster (Rekreation och kognition): En sociotopkartering
har precis utförts som kommer att användas som underlag. Denna
kompletteras med exempelvis friluftslivskarta och
kulturmiljöprogramskarta eftersom svarsfrekvensen mellan orterna
skiljer sig kraftigt åt.



Klimatkontroll/-reglering (lokal nivå): Kartläggning av vegetation på
land. Här vill vi identifiera områden som ger skydd både från sol och
vind.



Pollinering: Gräsmarkshabitat över Visby analyseras och kartläggas av
konsult inom projektet ekologiska samband. Detta blir ett av
underlagen till karteringen. Det kompletteras med karta över
stadsodlingar. Ängs- & betesmarksinventering, Jordbruksverkets
markklasser m.fl.



Matproduktion: Åker och betesmark främst. Stadsodlingar i Visby.



Biologisk mångfald: Det har av referensgruppen identifierats som
viktigt att få med men komplext att kartera. Det avgörs att det inte
hinns med inom detta projekt däremot kommer information om
biologisk mångfald att beskrivas och uppmärksammas i resultatet
eftersom det är grunden för stabila och tåliga ekosystem.

Vissa EST kan komma att karteras samlat där kartunderlaget gör att det är
möjligt. Så som luftkvalitet och bullerdämning samt vattenrening och
flödesreglering vilka kan ha samma kriterier/indikatorer för att lokaliseras.
Kartorna

Nedan följer ett utplock av geografiskt kartlagda områden för att visa några
exempel. Eftersom kartläggningen inte är helt klar kan det ännu komma
mindre tillägg av ytor och eller ändringar av formatet.
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Varje karta är uppdelad i tre kategorier av kapacitet som visar hur effektivt
naturområdena antas leverera varje specifik ekosystemtjänst. Hög, medel och
viss kapacitet.
Kartorna är kompletterade med information om platser som kan vara viktiga
att ta hänsyn till i förhållande till respektive ekosystemtjänst. Det handlar om
exempelvis riskområden där det kan förkomma föroreningsproblematik.
Sidhänvisning
Naturlig vattenrening. Terra Nova, Visby .................................................................4
Naturlig flödesreglering. Terra Nova, Visby ..............................................................5
Bullerdämpning. Fårösund ......................................................................................6
Luftrening. Slite .....................................................................................................7
Lokal klimatreglering (temperaturreglering, skugga, lä). Hemse ................................8
Matproduktion och pollinering. Burgsvik ..................................................................9
Hälsofrämjande områden (fysiskt och psykiskt). Roma ............................................10
Naturområden för kunskap, arv, inspiration och sinnesro. Roma ..............................11
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Naturlig vattenrening. Terra Nova, Visby

Figur 1. Kartan visar marker med naturlig vattenrening på Terra Nova i Visby. Ju mörkare
grön desto högre kapacitet har ekosystemet att leverera vattenrening. Blå linjer visar var
det finns vattenskyddsområden. Gula rastrerade områden visar känsliga marker där det
potentiellt kan finnas höga halter av näringsämnen eller bekämpningsmedel. MIFO står för
Metodik för inventering av förorenade områden. Efter inventering får områdena en riskklass.
Läs mer på naturvardsverket.se om du vill veta mer.
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Naturlig flödesreglering. Terra Nova, Visby

Figur 2. Kartan visar marker med naturlig flödesreglering av vatten. Ju mörkare blå desto
högre kapacitet antas området ha uppehålla och reglera vattenflöden. Känsliga områden är
platser där det potentiellt kan finnas höga halter av näringsämnen eller bekämpningsmedel.
MIFO står för Metodik för inventering av förorenade områden. Efter inventering får
områdena en riskklass. Läs mer på naturvardsverket.se om du vill veta mer.
Översvämningsområden visar var det potentiellt finnas översvämningsproblematik vid
extrem nederbörd.
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Bullerdämpning. Fårösund

Figur 3. Kartan visar naturområden som har en bullerdämpande förmåga. Mörkgrön
innebär skog. Ljusgrön innebär gräsmarker. Områden med heltäckande färg är av större
areal och antas ha god bullerdämpande förmåga. Rastrerade områden som är mindre har
viss kapacitet. För skog krävs det en mindre areal än gräsmark för att uppnå god
bullerdämpning. Vägar är en potentiell bullerkälla, en buffertzon om 20 meter runt dem
visas med en röd streckad linje. Inom buffertzonen är vegetation betydande för att både
dämpa buller och för att buller som döljs för blotta ögat kan upplevas mindre störande.
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Luftrening. Slite

Figur 4. Kartan visar naturområden i Slite som renar luft. Ju mörkare grön desto högre
kapacitet antas vegetationen ha att rena luften. Vägar är potentiella utsläppskällor av
luftföroreningar och buller. Den streckade röda linjen visar en 20 meter buffertzon runt
vägarna. Vegetationen inom buffertzonen har en särskilt viktig uppgift eftersom möjligheten
att fånga upp föroreningar här är som störst. Områden med bebyggelse och industri är
markerade i rosa. Dessa ytor skulle kunna ses som prioriterade för luftrening.
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Lokal klimatreglering (temperaturreglering, skugga, lä). Hemse

Figur 5. Kartan visar naturområden i Hemse som har en klimatreglerande förmåga på lokal
nivå. Det kan vara ängar eller större skogspartier som skapar parkbris, lä och skugga. Ju
mörkare blå desto högre kapacitet antas ekosystemet ha att leverera tjänsten. Områden i
rosa visar bebyggelse där det skulle kunna ses som prioriterat att stärka ekosystemtjänsten.
Utöver att det vistas fler människor inom dessa områden kan större hårdgjorda ytor med lite
vegetation ge ökade temperaturer, detta kallas värmeöeffekt. Läs mer på boverket.se om du
vill veta mer.
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Matproduktion och pollinering. Burgsvik

Figur 6. Kartan visar områden för matproduktion samt livsmiljöer för bin och humlor i
Burgsvik. Ju mörkare grön desto högre kapacitet antar ekosystemet ha att leverera tjänsten
pollinering. De bruna prickade områdena visar åkermark och antas alla ha hög kapacitet för
matproduktion. Mörkgröna ytor består till stor del av betesmark som är viktiga både för
matproduktion och som livsmiljöer för pollinerare. Röda punkter visar fyndplatser av bin och
humlor de senaste 50 åren från Artportalen. Läs mer på artdatabanken.se om du vill veta
mer. På Gotland anses nästan alla vägar som sköts av Trafikverket som artrika (mörkgröna)
och sköts därefter för att gynna den biologiska mångfalden. Dessa vägar är viktiga
födosöksområden för pollinatörer och ger även möjlighet för dem att kunna förflytta sig
mellan olika livsmiljöer.
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Hälsofrämjande områden (fysiskt och psykiskt). Roma

Figur 7. Kartan visar var det i Roma finns attraktiva och intressanta områden som främjar
fysisk och psykisk hälsa. Läs mer på boverket.se om du vill veta mer. Största delen av
karteringen för tjänsten baseras på information från sociotopkarteringen som genomförts i
år (blå ytor), samt regionens nya friluftslivkarta (gröna linjer). De flesta områden har en
mångfunktionalitet och är numrerade utefter hur många sociala värden de innehar.
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Naturområden för kunskap, arv, inspiration och sinnesro. Roma

Figur 8. Kartan visar områden i Roma som har ett värde för människors intellektuella
funktioner. Det kan vara områden med vacker utsikt, historiska platser, skolskogar eller
områden som ger själslig tillfredsställelse. Största delen av karteringen för tjänsten baseras
på information från sociotopkarteringen som genomförts i år (gula ytor), samt regionens
nya friluftslivkarta (gröna linjer). De flesta områden har en mångfunktionalitet och är
numrerade utefter hur många sociala värden de innehar.

Johanna Snöbohm
Miljöhandläggare, Enhet Plan
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/113
24 februari 2021

Johan Arvidsson

Tekniska nämnden

Motion. Biologisk mångfald och vikten av pollinering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
och ställer sig positiv till att Region Gotland verkar för att gynna vilda
pollinatörer, men anser att åtgärder och planeringsinriktningar för detta kan ingå i
grönplanen och behöver därför ingen separat handlingsplan i dagsläget.

Sammanfattning

En motion från Miljöpartiet om biologisk mångfald och vikten av pollinering har
inkommit till Regionfullmäktige. Regionsstyrelseförvaltningen har skickat den på
remiss till Miljö- och byggnämnden och till Tekniska nämnden. I motionen yrkas på
att Region Gotland påbörjar arbetet med att ta fram en pollineringsplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse MBN 2021/2329 gjort
bedömningen att detta arbete kan ingå i grönplanen.
Bedömning

Teknikförvaltningen ställer sig bakom den tjänsteskrivelse som
samhällsbyggnadsförvaltningen gjort.
Motionen har ur ett barnperspektiv en positiv inverkan då den bland annat bidrar till
en pedagogisk upplevelse och förståelse för vår natur liksom för den biologiska
mångfalden.
Beträffande landsbygdsperspektivet så menar teknikförvaltningen att åtgärder
kommer att ske i såväl stad som i tätorter på landsbygden.
Det strategiska arbetet har ingen ekonomisk påverkan, däremot så kan ett
genomförande eventuellt initialt medföra ökade kostnader. På sikt kommer
åtgärderna dock att ge ekonomiska vinster. Både som övergripande samhällsvinster i
form av ökade ekosystemtjänster och direkta vinster kopplade till förvaltningen
såsom förenklad parkskötsel. Det finns även många bidrag att söka för detta ändamål
och i nuläget är ambitionen att arbetet skall kunna ske inom ramen för befintlig
driftsbudget.
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Beslutsunderlag

Motion: Biologisk mångfald och vikten av pollinering, Miljöpartiet på Gotland 202011-16
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen MBN 2021/2329
Tjänsteskrivelse Teknikförvaltningen 2021-02-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2021/2329

Evelina Lindgren

Miljö- och byggnämnden

Motion. Biologisk mångfald och vikten av pollinering
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden ställer sig positiv till att Region Gotland verkar för
att gynna vilda pollinatörer, men anser att åtgärder och planeringsriktlinjer för
att göra detta kan ingå i grönplanen och behöver därför ingen separat
handlingsplan i dagsläget.

Sammanfattning

En motion om biologisk mångfald och vikten av pollinering har inkommit till
regionfullmäktige. Regionstyrelseförvaltningen har skickat den på remiss till Miljöoch byggnämnden och Tekniska nämnden. I motionen yrkas på att Region Gotland
påbörjar arbetet med att ta fram en pollineringsplan.
Ärendebeskrivning

En motion om biologisk mångfald och vikten av pollinering har inkommit till
regionfullmäktige. Regionstyrelseförvaltningen har skickat ut den på remiss till Miljöoch byggnämnden och Tekniska nämnden. Svar från nämnden krävs senast 23 april
för att ärendet ska kunna tas upp för beslut i RF i 21 juni. I motionen lyfts vikten av
att hejda förlusten av biologisk mångfald, och specifikt våra vilda pollinatörer.
Miljöpartiet yrkar på att Region Gotland påbörjar ett arbete med att ta fram en
pollineringsplan som visar på vad vi kan göra för att gynna pollinatörer.
Bedömning

Förvaltningen är positiv till att regionen fastställer åtgärder och planeringsriktlinjer
för att gynna vilda pollinatörer, men anser emellertid att detta kan göras direkt i
grönplanen istället för i en separat handlingsplan. Ett flertal av strategierna som
föreslås i grönplanen är sådana som bör gynna vilda pollinatörer. Arbetet med att
konkretisera strategierna i åtgärder och planeringsriktlinjer pågår just nu.
Till grönplanen har det arbetats fram två nya kunskapsunderlag; Ekologiska samband
i Visby med omnejd och Ekosystemtjänstkartering i Visby och sju tätorter. Det
förstnämnda behandlar spridningsmöjligheter för arter knutna till gräsmarker,
alvarmarker, ädellöv och barrskog. Det andra underlaget innehåller en kartering av
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MBN 2021/2329

miljöer med viss, medel och hög kapacitet för ekosystemtjänsten pollinering. Dessa
underlag kan användas för att fastställa åtgärder och planeringsriktlinjer. Om behov
uppstår av mer kunskapsunderlag eller av att precisera åtgärder ytterligare så skulle en
pollineringsplan kunna tas fram som ett komplement då.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Regionekolog

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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MOTION: Biologisk mångfald och vikten av pollinering
Den biologiska mångfalden är starkt hotad. Artdöden som pågår beror delvis på att viktiga
livsmiljöer krymper, förändras eller försvinner. Här spelar de rådande klimatförändringarna
en stor roll. Det handlar också om att föroreningar och bekämpningsmedel förgiftar många
arter och försämrar reproduktionen. Artdöden är kort sagt en konsekvens av att människan
överutnyttjar ekosystemens resurser.
Pollinering är en helt avgörande ekosystemtjänst som hänger samman med den biologiska
mångfalden. Avkastningen från jordbruket och trädgårdsnäringen, det vill säga vår
försörjning är helt avhängig av pollinatörer. I Sverige utgörs pollinatörerna i huvudsak av
bin, humlor, fjärilar och blomflugor. De flesta pollinatörer minskar nu drastiskt i antal. Hela
30 % av våra vildbin är rödlistade, liksom många fjärilar och blomflugor.
-Pollinering är viktigt för världens matförsörjning
Över 75 procent av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av att
insektspollinering. Både kvaliteten och kvantiteten på grödor förbättras av pollinering. Det
är också viktigt att flera olika arter samsas om pollineringen, då blir resultatet som bäst.
En blandning av både vilda och tama pollinatörer behövs för att få den jämnaste
pollineringen och de bästa skördarna.
- Pollinering är gratis, men värt miljarder
Insekter som pollinerar ger mångmiljardvärden, något som vi lätt kan ta för givet
eftersom de flitigt står till tjänst utan att vi knappt ens ser dem. Det ekonomiska värdet på
pollineringen som bin, humlor och andra djur gör globalt är uppskattat till 235 – 577
miljarder amerikanska dollar varje år (2015 års värde).
- Pollinering är viktigt för stabila ekosystem
Det viktigaste av allt: pollineringen är livsviktig för naturen. Så mycket som 90 procent av
de vilda växterna är, åtminstone delvis, beroende av pollinatörer för att föröka sig.
Växterna i sin tur ger mat och skydd åt många vilda djur.
Källa Naturvårdsföreningen
Det finns många sätt för Region Gotland att gynna pollinatörer. I tätorterna kan vi till
exempel i se över hur vegetationen utvecklas och sköts. Till viss del har det redan skett en
förbättring genom att vissa av de gräsytor som tidigare klipptes nu får växa upp till äng och
bidra med sin blomning. Här är det viktigt att informera medborgarna om förändringarna i
skötselprinciperna så att de till synes lite rufsiga och oskötta ytorna ses i ett större
perspektiv. Kartläggning av spridningsvägar till och mellan omgivande skogs och

1

odlingslandskap kan ge viktig kunskap. Fysisk planering har en tydlig roll att spela och vi
behöver planera för att säkerställa god pollinering i framtiden.
Det här är ett jobb som pågår på olika nivåer i många kommuner. Södertälje och Vaxholm
har jobbat med inventering, kartläggning och analys för att i särskilda pollineringsplaner
föreslå strategier för förbättrade förutsättningar för pollinatörer.
På Gotland pågår ett arbete med att ta fram en Grönplan/Grönstrategi. Där kommer
ekosystemtjänsternas betydelse för den fysiska planeringen att belysas. Pollinering är en av
de hotade ekosystemtjänster som vi behöver prioritera och det kan ske genom en
pollineringsplan. Den utformas lämpligen som en handlingsplan vilket innebär att den
konkret ska visa vad som ska göras inom ett visst område, vilka som ansvarar för uppgiften,
när det ska vara klart och hur den ska följas upp. Ekonomiska och personella resurser
kopplas till åtgärderna. Våra pollinatörer måste värnas!

Miljöpartiet yrkar:
-Att Region Gotland påbörjar arbetet med att ta fram en pollineringsplan.

----------------------------------------Lisbeth Bokelund (MP)

----------------------------------------Wolfgang Brunner (MP)

----------------------------------------Karin Stephansson (MP)
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Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Uppdrag. Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar att Måltidsverksamheten
fortsatt organiseras inom Regionstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

Tekniska Nämnden har fått i uppdrag att lämna synpunkter på remissen som avser
Organisation och lokalisering av måltidsverksamheten i Region Gotland.
Regionens måltidsverksamhet är en viktig funktion som har stor inverkan på mångas
vardag och helgdag. Det är en verksamhet som förtjänar både en trygg och väl
fungerande drift och ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta förutsätter bl a en
ledning som har kunskap om och erfarenhet av området måltid och som naturligtvis
har möjlighet att avsätta den tid verksamheten kräver.
I remitterat underlag finns bland många frågeställningar en som bedöms relevant att
besvara för tekniska nämnden, nämligen huruvida måltidsverksamheten fortsatt ska
organiseras inom Regionstyrelseförvaltningen eller om ansvaret för verksamheten
skall överföras till Tekniska nämnden per 2022.
Bedömning

Remissmaterialet innehåller beslutsunderlaget ”Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland” samt därtill bilagda Slutrapporten från
konsultföretaget Dining Development AB.
I beslutsunderlagets bilaga lyfts ett flertal olika organisationsförslag fram. Ett av dessa
är en fortsatt verksamhet inom Regionstyrelseförvaltningen. Inget förslag finns dock
på att flytta verksamheten till Teknikförvaltningen. I beslutsunderlaget beskrivs två
förslag; en fortsatt organisation inom Regionstyrelseförvaltningen och en förflyttning
av verksamheten till Teknikförvaltningen.
I beslutsunderlagets del som behandlar organisation och styrning går att läsa att
”trycket på utveckling och effektivisering är högt i regionens samtliga förvaltningar
och att ta in ett ytterligare verksamhetsansvar bedöms svårt.” Detta är en korrekt
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beskrivning som inte minst stämmer med teknikförvaltningen som nyligen påbörjat
integrationen av Försörjningsavdelningen.
Det framgår i beslutsunderlaget även att stora insatser kommer att krävas för den
fortsatta utvecklingen av måltidsverksamheten. Högt ställda krav ställs på
verksamheten avseende bland annat minskade kostnader, utvecklad organisation för
hög kvalitet och effektiva processer, likvärdiga förutsättningar för god och jämlik
hälsa, minskat klimatavtryck och säkrad kompetensförsörjning. Kunskap om och
erfarenhet av måltidsverksamhetens mycket speciella områden saknas inom
Teknikförvaltningen. Någon koppling till verksamheten förutom att köken ligger i
våra fastigheter finns ej. Detta skulle därför komma att ställa stora krav på både
nämnd och förvaltningsledningens olika funktioner då det gäller såväl kompetens
som kapacitet i form av tillgänglig tid.
I remissunderlaget beskrivs Teknikförvaltningen som en förvaltning med lång
erfarenhet av försörjning. Försörjningsavdelningen har nyligen överförts till
Teknikförvaltningen. I övrigt består förvaltningen av ett flertal vitt skilda
verksamheter som förvisso hålls samman av deras tekniska inriktning men som
kräver olika former av kompetens och styrning.
Förvaltningen ledningsstruktur är svagt bemannad (i antal medarbetare) och har ett
hårt belastat ledningsstöd inom exempelvis HR, kvalitet, verksamhetsutveckling och
ekonomi. Utmaningar som främst utgörs av VA-utbyggnaden, kollektivtrafiken, en
rad förändringar i avfallsverksamheten samt integrationen av försörjningsavdelningen
kräver kraftansamling av alla befintliga ledningsresurser. Att i ljuset av detta överföra
måltidsverksamheten till Teknikförvaltningen innebär att en verksamhet som skiljer
sig avsevärt från de befintliga ökar diversifieringen och belastningen på
ledningsfunktionerna. Utrymme för att ge det stöd som måltidsverksamheten
behöver och förtjänar avseende såväl drift som för att utvecklas saknas. Både
Teknikförvaltningens befintliga verksamheter och Måltidsverksamheten skulle av allt
att döma förlora på en överföring av verksamheten till Teknikförvaltningen.
Barn- och genusperspektiv – påverkas ej av valet av organisatorisk tillhörighet
Landsbygdsperspektiv - påverkas ej av valet av organisatorisk tillhörighet
Ekonomisk konsekvensanalys – någon ekonomisk kostnadsanalys har ej
genomförts.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2021-02-25
Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Delrapport två: Slutrapport, analys och förslag, Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland, oktober 2020
Delrapport ett: Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland. 2019/958, maj 2020
Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland 2019/958, maj 2020
Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019, maj 2020
Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region Gotland
Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om
framtidens skolorganisation
RSF Tjänsteskrivelse 2021-01-26
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/958
26 januari 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


beslutsunderlag kring framtida organisering och lokalisering av
måltidsverksamhet samt förslag till beslut för regionstyrelsen remitteras till
Region Gotlands nämnder för synpunkter. Svar ska ha inkommit till
regionstyrelsen senast 26 mars.

Förslag till beslut att kommentera i remissförfarandet:
Regionstyrelsen ställer sig bakom slutsatserna i beslutsunderlaget kring organisering
och lokalisering av måltidsverksamheten i Region Gotland och beslutar att:


ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att under året återkomma med
förslag till reviderad mat- och måltidspolicy.



ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att bedriva måltidsverksamheten
enligt följande direktiv: ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet
skall med sin samlade kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider
för hela Region Gotland och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med
utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och
produktion skall präglas av kostnadseffektivitet och utvecklas med
inriktningen att säsongsanpassa måltider, öka andelen ekologiska och
närproducerade livsmedel samt minska svinn. Maten ska hålla hög kvalitet
och driftsekonomin vara god. Andelen kyld mat skall inte överstiga 50%.”
(ersätter direktiv givet 2009-10-26 §293)



ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad beskrivning
av vad det skulle innebära att införa en kyld-mat-produktion vid
strandgärdets kök. Underlaget ska innehålla en beskrivning av investeringens
potential till ekonomiska effekter och presenteras för regionstyrelsen för ev
beslut om genomförande.

ett av två alternativ:


måltidsverksamheten i avdelning måltid fortsatt skall finnas organisatoriskt
placerad inom regionstyrelsens ansvarsområde
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föreslå regionfullmäktige att fatta beslut om att från 2022 flytta ansvaret för
måltidsverksamheten från regionstyrelsen till tekniska nämnden

Sammanfattning

För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida utmaningar beslutade
regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida
effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av
måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
Som ett komplement till projektet har en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten. Dessutom har en
kompletterande analys gjorts för att belysa effekterna av den förändrade inriktningen
i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också
kompletteringarna. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
Som en del i beredningsarbetet har samråd med berörda nämnder och
förvaltningsledningar genomförts kring styrgruppens förslag. Samråden har stärkt
bilden av att måltidsverksamheten är en viktig verksamhet som skapar stort värde för
verksamhetens kvalitet i relation till elever, brukare och patienter. Det finns en
samstämmighet i vikten av fortsatt utveckling och stärkt samarbete över
förvaltningsgränser. Framtida infrastruktur är avgörande för kostnadsbilden och
verksamheten behöver ges utrymme att arbeta med bäst lämpade metoder utifrån
givna kvalitetsnivåer.
Efter samråd har underlaget reviderats och här presenteras styrgruppens slutliga
förslag till utvecklingsinsatser och politiska beslut. Sedan tidigare har regionstyrelsen
beslutat att detta underlag ska skicka ut på remiss till berörda nämnder för
synpunkter.

Bedömning

Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Driftsekonomin har varit i balans och besparingar har kunnat genomföras. Det har
varit värdefullt för regionen att ha en samlad måltidsverksamhet. Den gemensamma
organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat
lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och
egenkontrollprogram.
Bedömningen är att verksamhetens grundkvalitet är god och att det finns god
potential till fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
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Bedömningen är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga involverade
förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och samråden har också
gett ytterligare inspel som förbättrat beslutsunderlaget.
Området är omfattande om komplext och förvaltningen vill betona vikten av att
politiska beslut fattas kring målnivåer och principer. I verksamhetsansvaret ligger
sedan att återkomma kring hur måltidsverksamheten ska bedrivas för att nå högsta
möjliga effektivitet och kvalitet i varje givet läge. Återrapportering och delaktighet
kring fortsatt utveckling bedöms kunna ske inom ramen för
regionstyrelseförvaltningens ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Vid
behov kan speciella temafördjupningar ges.
Beslutsunderlag









Beslutsunderlag Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland.
Delrapport två: Slutrapport, analys och förslag, Organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet i Region Gotland, oktober 2020
Delrapport ett: Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland. 2019/958, maj 2020
Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland 2019/958, maj 2020
Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019, maj 2020
Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region
Gotland
Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-1215, om framtidens skolorganisation

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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1.

Introduktion
DiningDevelopment AB, nedan kallat DD, genomför på uppdrag av Region Gotland,
Regionstyrelseförvaltningen, en utredning avseende Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland.

1.1

Uppdraget och syfte
Syfte med projektet och utredningsuppdraget är att Region Gotland, enligt
framskrivet direktiv, vill identifiera och initiera förändringar kopplat till
måltidsverksamhetens organisation och lokalisering som kan bidra till ökad
effektivitet och kostnadsminskningar.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed fått i uppdrag att se över organisation och
lokalisering av måltidsverksamhet samt föreslå förändrad inriktning som leder till
lägre kostnad. (RF 2019-06-17, § 177). Uppdraget omfattar att kartlägga, jämföra
och utvärdera dagens måltidsverksamhet, för att sedan ta fram förslag på
förändringar.
Av projektdirektiv för uppdraget så framgår även långsiktiga effektmål som;
Minskade kostnader – Utvecklad organisation för hög kvalitet och effektiva processer
– Likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa – Minskat klimatavtryck –
Säkrad kompetensförsörjning.
Genomförandet av utredningsarbetet sker i två etapper. I steg ett görs analys och
förslag till förändrad organisation, varav en översyn också av Mat och Måltidspolicyn
ingår. I steg två presenteras förslag till förändrad lokalisering och
produktionsplanering av måltidsverksamhet.
Inledningsvis genomförs en kartläggning och beskrivning av måltidsverksamheten i
Region Gotland. Här omfattas beskrivning även av måltidskostnadernas utveckling
samt jämförelse med andra kommuner och landstings måltidskostnader. Därmed
beskrivs i denna rapport främst nuvarande förutsättningar – Nuläget, som
är gällande för Region Gotlands måltidsförsörjning. Detta för att ge en tydlig
plattform och bas för det fortsatta utredningsarbetet.
En projektplan är framtagen som beslutades 2019-12-17
utredningen, enligt projektmodell för Region Gotland.

av styrgrupp

för

Samtliga förutsättningar och parametrar som omfattas i utredningsarbetet klarläggs
i föreliggande nulägesbeskrivning samt Slutrapport. Nulägesbeskrivningen kommer
utgöra bilaga 1, till slutdokumentet – Slutrapporten.
1.2

Datainsamling
Nulägesbeskrivningen baseras på befintliga dokument (ex. riktlinjer, policy, budget,
utfall, personalstatistik, verksamhetsbeskrivningar etc.) besök/observationer ett
urval produktions-/köks- och serveringslösningar i Region Gotland, samt
intervjuer/möten/telefonmöten med följande personer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eva Nypelius, ordf. Regionstyrelsen
Peter Lindvall, regiondirektör (RSF)
Karolina Samuelsson, bitr. förvaltningschef Regionstyrelsen (RSF)
Josefine Jessen, chef Avdelning Måltid
Cora Juniwik, folkhälsostrateg
Charlotte Fahlén, ekonomichef Regionstyrelseförvaltningen (RSF)
Marit Lindgren, avdelningschef Socialförvaltningen (SOF)
Ann-Charlotte Loréhn, resursområdeschef öppen- och slutenvård, Hälsosjukvårdsförvaltningen (HSF)
Thérese Thomsson, t f socialdirektör Socialförvaltningen (SOF)
Magnus Claesson, lokalsamordning Utbildnings-Arbetslivsförvaltning (UAF)
Anneli Ahlström, HR-chef Regionstyrelseförvaltningen (RSF)
Kristoffer Strehlenert, projektledare förskola skola (UAF)
Torbjörn Ihse, chef Projektavdelning, Teknikförvaltningen (TKF)
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•
•
•

Stefan Hellström, Avd. Fastighetsförvaltning, Teknikförvaltningen (TKF)
Christoffer Måhrén, ekonom, Ekonomistöd, Regionstyrelseförv. (RSF)
Birgitta Lidman, upphandlare, Regionstyrelseförvaltningen (RSF)

•

Ledningsgrupp, enhetschefer vid Avdelning Måltid
Camilla Karlsson, enhetschef köksområde 1 Gotland Norra
Sofie Leksäther, enhetschef köksområde 2 Strandgärdet
Martina Kalmén, enhetschef köksområde 3 Visby
Carina Andersson, enhetschef köksområde 4 Gotland Södra
Martin Magnusson, enhetschef köksområde 5 Visby

•

Stöd-/resursfunktioner vid Avdelning Måltid;
Jenny Malmborg, processledare menyplanering
Britt-Louise Pettersson, verksamhetsutvecklare
Mattias Andersson, objektsförvaltare-Kostdatasystem etc.
Katarina Selin, Processledare Livsmedelsanskaffning

Intervjuer via telefon har genomförts med följande politiker;
Stefan Nypelius, (C)
Thomas Gustafson (V)
Meit Fohlin (S)
Lisbeth Bokelund (MP)
Adam Lagerstedt (L)
Filip Reinhag (S)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Telefonintervjuer har även genomförts med följande ekonomichefer;
Yvonne Skovshoede, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Anna-Lena Gutedal,
Socialförvaltningen och Jimmy Söderström, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Josefine Jessen, chef vid Avdelning Måltid har i samverkan med interna
resursfunktioner, Charlotta Fahlén, ekonomichef och Anneli Ahlström, HR båda inom
RSF, bistått med samtliga ovan nämnda dokument, statistik och faktaunderlag, som
utgör betydande del i kartläggning och nulägesbeskrivning.
Cora Juniwik har tillhandahållit underlag och material relaterat Mat- och
måltidspolicyn. Mia Löfgren och Gunilla Lidqvist, enhetschefer vid särskilda boenden
Tingsbrogården och Åvallegården, har bistått med fakta om måltidslösningar här.
Observationer och besök vid köksenheter, har genomförts följande datum i
samverkan med respektive enhetschef och köksområde.
2019,
10 december:
•
Wisbygymnasiet, tillagningskök i Visby
•
Södervärnskola, tillagningskök i Visby
•
Törneqvior förskola, produktionskök i Visby
11 december:
•
Solklintskolan, tillagningskök i Slite
12 december:
•
Foleskolan, tillagningskök i Fole
13 december:
•
Strandgärdet, Centralkök Visby lasarett
samt Restaurang Strandgärdet
2020,
21 januari
•
Klinteskolan, tillagningskök i Klinte
•
Högbyskolan, tillagningskök i Hemse
•
Hemse Äldreboende, tillagningskök i Hemse
•
Öja skola, tillagningskök i Öja
•
Havdhem skola, tillagningskök i Havdhem
Vid observationer och besök ovan har även kortare samtal med befintlig personal i
köken genomförts, i syfte att inkludera anställda och ge information om
projektutredningen och dess syfte.
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1.3

Disposition
Rapporten inleds med en beskrivning av hur måltidsverksamheten idag är
organiserad i Region Gotland (kapitel 2). Därefter beskrivs styrning och uppföljning
av måltidsverksamheten, vad gäller ekonomi, produktionsplanering, matsedel och
inköp (kapitel 3). I kapitel 4 ges en beskrivning som omfattar personal, antal
tjänster, fördelat antal personer samt arbetsmiljö.
I kapitel 5 behandlas olika aspekter av kvalitet: riktlinjer, uppföljning samt
förvaltningars inspel. Kapitel 6 innehåller en genomgång av produktion och
distribution av måltider inom regionen. I det sista kapitlet 7 kort om DD:s
reflektioner.

2.

Organisation och ansvar region Gotlands måltidsverksamhet
Regionstyrelseförvaltningen har det övergripande processansvaret för den samlade
måltidsprocessen i Region Gotland. Verksamheten bedrivs dock organiserat inom
flera
olika
förvaltningar.
Huvuddelen
av
verksamheten
bedrivs
inom
regionstyrelseförvaltningens avdelning måltid. Därutöver drivs måltidsverksamhet
inom socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Då i form av slutberedning/tillagning och servering av
måltidskomponenter.
Regionstyrelsen har det politiska ansvaret för samtliga måltidsenheter inom region
Gotland, därmed även produktionsansvaret för måltidsförsörjningen, i förlängningen
Regionfullmäktige. I figur 1 som följer ges en övergripande bild av organisationen för
mat och måltider i Region Gotland.
Figur 1: Övergripande organisation – mat och måltider Region Gotland
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2.1

Måltider till kommunal verksamhet samt hälso- och sjukvården
Region Gotland är en organisation med ansvar för såväl kommunal verksamhet,
hälso- och sjukvårdsverksamhet som regional utveckling. Härmed omfattas ansvar
för samtliga måltidslösningar till gäster och måltidskategorier inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,
utbildningsoch
arbetslivsförvaltningen
samt
socialförvaltningen. Fortsatt beskrivs avdelning Måltid som utgör huvuddel av
måltidsverksamheten och bedrivs inom regionstyrelseförvaltningen.
Chef för avdelning Måltid, har (underordnad regiondirektören och biträdande
förvaltningschef) processansvaret för helheten när det gäller måltiders kvalitet och
driftsansvaret för den måltidsverksamhet som bedrivs inom RSF.
Underordnat chef för avdelning måltid finns fem enhetschefer inordnade i respektive
följande geografiska köksområden (1: Gotland Norra, 2: Strandgärdet, 3: Visby, 4:
Gotland Södra, 5: Visby). Chef för avdelning Måltid och de fem enhetscheferna utgör
tillsammans ledningsgrupp för måltidsverksamheten.
Resursstöd utgörs av fyra funktioner som arbetar på uppdrag av avdelningschefen
för Måltid, som ytterst beslutar vilka ramar och uppgifter som gäller för respektive
stödfunktion som följer:
- Nutritionist, processledare för menyplanering och utifrån direktiv och riktlinjer
ansvarar för att näringsberäknade, kostnadsberäknade och i övrigt kvalitetssäkrade
recept och menyer tas fram.
- Verksamhetsutvecklare, driver projekt & uppdrag och stöttar chefer och
processledare i uppföljning och utveckling.
- Processledare livsmedel, mat & måltider; är processledare för områdena utbildning,
egenkontroll, livsmedelsanskaffning och upphandling inom avdelningen Måltid och till
detta kopplade avtal.
- Objekts-/systemförvaltare, med ansvar för daglig och löpande drift samt utveckling
av avdelningen Måltids kostdatasystem (AIVO) för att uppfylla verksamhetens mål.
Syfte med aktuella stödfunktioner ovan, är att bistå avdelningschef, enhetschefer
och kökens personal i att upprätthålla och utveckla stabilitet, samordning och
effektivitet i de olika processerna för att säkerställa avdelning Måltids leverans av
måltider med kvalitet, enligt uppdrag. Stödfunktionerna utgör också del av
ledningsfunktionen/ledningsgruppen för måltidsverksamheten.
I tillagnings- och mottagningsköken finns 1:e kockar, kockar och köksbiträden,
underordnade
vardera enhetschefen.
Följande
omfattas
enligt
befintliga
befattningsbeskrivningar, i vardera befattningen;
1:e kock har utifrån direktiv och riktlinjer ansvar att leda och fördela den dagliga
driften av planering, produktion, paketering, leverans och servering av mat och
måltider. I ansvaret omfattas att egna verksamheten arbetar på ett ekonomiskt och
rationellt sätt och utifrån rådande förutsättningar.
Kock har utifrån direktiv och riktlinjer ansvar att planera, producera, paketera,
leverera och servera mat och måltider med kvalitet på ett ekonomiskt och rationellt
sätt.
Köksbiträden har utifrån direktiv och riktlinjer ansvar för att planera, till viss del
producera samt servera mat och måltider med kvalitet på ett ekonomiskt och
rationellt sätt.
Måltider som levereras från central-/tillagningsköken och direkt till vårdavdelningar
vid Visby lasarett, till vårdenheter och äldreboenden inom socialförvaltningen samt
till avdelningar inom förskolor, portioneras och serveras till aktuella gäster av vård/omsorgspersonal respektive pedagogisk personal.
I enhetschefens ansvar inom köksområde 2 – Strandgärdet, finns även Café Korpen,
Restaurang Gråbo samt Restaurang Strandgärdet. Inom köksområdet 4 – Gotland
Södra, finns i enhetschefens ansvar även Restaurang Oasen. I dessa omnämnda
restauranger är främst personal och besökare måltidsgäster.
Figur 2 på nästkommande sida visar i övergripande ansvarsfördelning för måltider till
samtliga gäster med behov av måltidsservice; patienter vid Visby lasarett,
vårdtagare inom äldreomsorg, barn i förskola, elever vid grundskola och gymnasium,
samt personal och besökare i Region Gotland. Mer specifikt om aktuella
måltidsenheter framgår i föreliggande kapitel 6 Produktion och distribution.
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Figur 2: Övergripande ansvar och ledningsstruktur - måltider i Region Gotland

3.

Styrning och uppföljning
En av kommun-/regionfullmäktige antagen Mat och måltidspolicy –”Den goda
måltiden” för Region Gotland finns sedan november 2009, med framskrivet syfte ”för
berörda verksamheter för att erbjuda god och hälsosam mat med hänsyn taget till
hälsa, miljöpåverkan samt god långsiktig resurshushållning”. Vidare framgår att
”policyn formulerar regionens övergripande åtagande när det gäller mat, bra
matvanor som kan förebygga ohälsa och måltidsverksamhet med omtanke om olika
gruppers behov”. En översyn av policyn ska göras en gång per mandatperiod. Vid
senaste översynen, 2015, genomfördes en revidering.
Policyn är ett styrande dokument för samtliga verksamheter i regionen som bedriver
måltidsverksamhet av något slag i någon del av processen. Också för externa
aktörer som levererar åt regionen. Respektive nämnd ansvarar för att den följs.
Styrande är policyn även vid inköp av livsmedel och upphandling av entreprenörer,
som görs i enlighet med gällande EG-direktiv och lag (2007:1091) om offentlig
upphandling samt Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för livsmedel respektive
måltidstjänster.
Av Mat och måltidspolicyn framgår att riktlinjer är framtagna för förskola och skola i
dokument ”Riktlinjer för specialkost i förskola, grundskola och gymnasium” (Region
Gotland 2015).
Mat och måltidspolicyn utgör dagligen för avdelning Måltid, men också övriga
förvaltningar ett styrande dokument vid planering av måltider och drift av, såväl
produktions-/tillagningskök som mottagningsenheter/vårdavdelningar där måltiderna
slutbereds och serveras.
I detta projekt och utredningsuppdrag omfattas att göra en översyn av Mat- och
Måltidspolicyn, därmed mer om dess innehåll och hur policyn efterlevs i kommande
redovisning och förslag.
De yttre ramarna för måltidsverksamheten i Region Gotland sätts av
livsmedelslagstiftningen/EG-förordning nr 178/2002, Förordning (EG) nr 852/2004
om livsmedelshygien (alla livsmedel), Informationsförordningen (LIVSFS 2014:4) om
krav på livsmedelsinformation.
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Ytterligare dokument och förutsättningar som utgör styrning för måltider inom
Region Gotland är bland annat följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vision Gotland 2025, Regionalt utvecklingsprogram för Gotland – RUP
Vision och varumärkesplattform för Gotland – den magiska ön
Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020-2023
Verksamhetsplan
2020
Regionstyrelseförvaltningen,
fastställd
av
regionstyrelsen och framtagen av regionstyrelseförvaltningen, ärendenr RS
2019/1215 Version 1.0.
Region Gotlands miljöpolicy, antagen av regionfullmäktige 13 oktober 2015.
Upphandlingsdirektiv RS 2015/207
Skollagen 2010:800
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) nr 1982:763, Socialdepartementet.
Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården, Livsmedelsverket rev juni 2015,
samt Måltidsmodellen, samt Nya rekommendationer för näringsriktiga
måltider inom vård och omsorg (SNR, A- och E-kost ersatta).
Mat och måltider inom hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen.
Förebyggande av- och behandling vid undernäring, Livsmedelsverket 2015.
Bra måltider i äldreomsorgen. Råd för ordinära och särskilda boenden –
hemtjänst och äldreboenden. Livsmedelsverket april 2018.
Bra måltider i förskolan. Livsmedelsverket september 2016/mars 2018.
Bra måltider i skolan. Livsmedelsverket oktober 2018.
Måltidsorganisationens uppdrag enligt KS-beslut 2009-10-26 §293.
Regelverk för serviceförvaltningen KS 2013/423
Principer för prissättning i serviceförvaltningen
En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025. Mat- och
livsmedelsnäringarna – ett styrkeområde för gotländsk utveckling och tillväxt
(antagen 2016-10-27)

Avdelning Måltid delger i intern riktlinje ”Den Goda Måltiden”, ett dokument som
bygger på Region Gotlands styrdokument, förvaltningens verksamhetsplan, politiskt
uppdrag och Mat & måltidspolicy; ”Vi är en del i helheten, med vår kompetens kring
mat och måltider bidrar vi till att skapa värde och nytta för Gotland”.
Vidare framskrivs om hur avdelning Måltid skapar förutsättningar för en god kvalitet
genom hela måltidsprocessen och relaterat hållbara måltider; ”Vi planerar,
upphandlar, producerar och utvecklar med inriktningen att säsongsanpassa måltider,
öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt samarbetar både internt
och inom regionen för att minska svinnet genom hela måltidsprocessen”.
Om årliga %-satser andel till exempel ekologiska livsmedel, svensk kött och
gotländska livsmedel som använts, beskrivs under avsnitt 3.2.5 Inköp och avtal.
Som It-/verksamhetsstöd och styrning av menyer, beställningar, kostnadskalkylering
och uppföljning statistik, så används idag Aivo-kostdatasystem. Systemet
underlättar flera av kökens arbetsprocesser från exempelvis planering, kalkylering,
inköp till produktion, leverans och fakturering. Upphandling av modernare lösning
har påbörjats då behov finns av möjligheten till molnlagring och klientlös hantering.
3.1

Uppdrag för måltidsorganisationen enligt KS-beslut 2009-10-26 § 293
Kommunstyrelsen, i Gotlands kommun vid tidpunkten ovan (2009-10-26) beslutade
relaterat organisation av måltidsförsörjning om följande direktiv och förutsättningar
för genomförande av en förändrad kostorganisation; ”Det är kommunstyrelsens
uppfattning att ingen produktion av kyld mat i stor skala ska ske i Gotlands
kommuns kök. Här ska organisationen i stället utmärkas av en blandning av
driftformer. Maten ska tillagas lokalt. Kyld mat kan vara ett alternativ, när mat ska
transporteras men då ska tillbehör såsom potatis, pasta, ris, sallad och dylikt tillagas
på plats, om det är ett önskemål.
Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin i kommunens måltidsförsörjning
vara god. För att få bra jämförelser av kvalitet och kostnader är det därför angeläget
med försök med olika driftformer. Tillagning bör provas i något kök som idag får sin
mat levererad. Flera entreprenörer är önskvärt, varför upphandling bör göras; i
första hand i Fårösund och Garda. Dessa bör följas av fler. Transporttider och
varmhållningstider ska vara korta.
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Logistik och transporter ska därför ses över. Flera kök behöver byggas om eller
rustas upp. En plan för upprustningen ska utarbetas, varvid de eventuella
samordningsfördelar som finns ska tas till vara på orter som nu har flera kök”.
Med utgångspunkt i direktiven ovan så gavs tidigare Serviceförvaltningen i uppdrag
att upprätta förslag till plan för genomförande av en förändrad måltidsorganisation.
Den organisation för måltidsförsörjningen som idag är aktuell i region Gotland, har
därmed fortsatt utvecklats enligt angivna direktiv i KS-beslut 2009-10-26.
Fortsatt följer den måltidsprocess som idag gäller för måltider vid förskola,
grundskola, gymnasium och särskilda boenden.
3.1.1 Måltidsprocess - förskola, grundskola, gymnasium, särskilda boenden
För vardera måltidskategorin som avdelning Måltid har en överenskommelse med,
så finns en fastställd process som ytterst utgör styrning för aktuella måltider.
En övergripande beskrivning av hur processen ser ut för vardera förvaltningarnas
(UAF, SOF) framgår i följande figurer 3-8, framarbetade av avdelning Måltid,
Regionstyrelseförvaltningen, RSF.
Figur 3: Måltidsprocess UAF förskolor – Lunch

Figur 4: Måltidsprocess UAF förskolor – Frukost och mellanmål
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RSF, Regionstyrelseförvaltningen beställer utifrån kundens avdelningsbeställning
enligt avtal med grossister, grossist packar avdelningsvis och levererar till
produktionsköket. Därefter samdistribution med aktuella måltider och genomförande
av leveranskontroll. Diskning och fakturahantering sker alternativt av RSF eller UAF.
Enligt framskriven process till förskolor figur 4 ovan, så beställer UAF själv direkt
enligt avtal med grossister (även Varuförsörjningen är möjligt). Detta innebär också
leveranskontroll samt fakturahantering med kontroll av priser utifrån upphandling.
Vid ”Produktion av måltider” (RSF figur 4), så är det aktuellt i de fall
”Mellanmålstjänst 1” nyttjas, vilket innebär att RSF ansvarar för en helhetslösning
kring mellanmålet.
Den process som är gällande för UAF, grundskola och gymnasium med lunchmåltider
framgår i figur 5 som följer.
Figur 5: Måltidsprocess UAF grundskola och gymnasium - Lunch

Specifikt
i
figuren
5
ovan,
bör
förtydligas
att
vid
servering
i
Regionstyrelseförvaltningens, RSF:s lokaler så sker samverkan och delat ansvar med
UAF där pedagogiska måltider serveras.
Måltidsprocess särskilda boenden
Måltidsprocessen vid särskilda boenden, sker inledningsvis genom att identifiera
brukarens individuella behov och därefter omfatta alla aktiviteter fram till och med
arbetet efter måltiden (disk, städning) på äldreboendet respektive i tillagningsköket.
Det finns en definierad övergripande måltidsprocess (se figur 6 nästa sida) och en
lokal måltidsprocess för respektive särskilt boende i projektet och leveranskök.
Gemensamt för alla varianter av lokala processer är, att den slutliga
sammansättningen av dagens måltider görs av medarbetare på respektive särskilt
boende genom beställning från det tillgängliga utbudet (av måltidskomponenter,
livsmedel/specerier och nutritionsprodukter) samt att mottagning och servering
utförs av SOF.
Gemensamt för alla varianter är också att RSF ansvarar för förberedelser i kök,
tillagning, transport och efterarbete i kök.
I figur 6 på nästkommande sida framgår i övergripande måltidsprocessen i
samverkan SOF, Socialförvaltningen med särskilda boenden samt avdelning Måltid,
Regionstyrelseförvaltningen.
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Figur 6: Måltidsprocess övergripande SOF Särskilda boenden

När det gäller styrning och måltidsprocessen generellt för måltider till SOF med
särskilda boenden och som avdelning Måltid har en överenskommelse med, så är
följande måltidsprocess fastlagd som framgår i figur 7 och omfattar måltider vid
lunch- och kvällsmat, samt figur 8 nedan som omfattar frukost och/eller mellanmål.
Figur 7: Måltidsprocess SOF Särskilda boenden – Lunch och kvällsmat

Figur 8: Måltidsprocess SOF Särskilda boenden – Frukost/mellanmål
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RSF beställer (i figur 7 ovan) utifrån kundens avdelningsbeställning från SOF, och
enligt avtal med grossister, packar avdelningsvis och levererar till avdelningsköket.
Samdistribution sker med aktuella måltider samtidigt med leveranskontroll.
Fakturahantering sker av RSF.
SOF beställer själv i figur 8 ovan, direkt enligt avtal med grossister (även
Varuförsörjningen). Detta innebär också leveranskontroll samt fakturahantering med
kontroll av priser utifrån upphandling.
Måltidsprocess hälso- och sjukvården
Motsvarande måltidsprocess som framgår ovan, för måltider inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) omfattar överenskommelse, processbeskrivning
saknas.
Sammantaget när en måltidsprocess ska tas fram, så sker detta i dialog
mellan Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Måltid och berörd verksamhet.
3.2

Ekonomi – budget och utfall
Budget, matsedel och ramavtal för inköp av livsmedel är även exempel på
styrmedel för Region Gotlands måltidsförsörjning.
3.2.1 Budget
Ekonomin totalt sett kring måltider i Region Gotland omfattar samtliga
verksamheter/förvaltningar där måltidsverksamhet finns. Aktuella förvaltningar
tilldelas årligen en budget för sin egen del av måltider som ska serveras. Inom
respektive förvaltning används sedan olika ekonomistyrningsprinciper, vilket kan
medverka till att en komplexitet kring budgeterade medel uppstår. Underlag och
fakta saknas i nuläget, som kan belysa ekonomin också för övriga
verksamheter/förvaltningar
i
måltidsprocessen,
utöver
avdelning
Måltid
(RSF).
Måltidsverksamheten, avdelning Måltid är intäktsfinansierad med köp- och
säljförfarande, där årlig överenskommelse om måltidsservice sker med aktuell
beställare/förvaltning (HSF, SOF, UAF) i Region Gotland. Överenskommelser
innefattar omfattning och volym måltidsservice, utförarens (avdelning Måltid)
åtaganden samt beställarens/förvaltningars åtaganden, giltighetstid, pris och
prisjustering, betalningsvillkor, fakturering samt förutsättningar vid eventuell tvist.
Vardera beställare ombeds även inkomma med en grundbeställning för beräknat
antal ätande nästkommande år, för närvarande aktuellt inför 2020.
Ansvar för framarbetning budget sker i samverkan mellan chef avdelning Måltid,
köksenhetschefer och ekonomichef i Regionstyrelseförvaltningen.
Budget för måltidsverksamheten, avdelning Måltid omfattar verksamhetens totala
kostnader och intäkter för aktuell måltidsservice. Nollbudgetresultat är målsättning
för budgetprocessen. Budgetförutsättningar inför innevarande år 2020 när det gäller
måltider, har fastställts av regionstyrelsen (Ärendenr RS 2019/1215). Framarbetning
sker härefter av regionstyrelseförvaltningen och framgår i Verksamhetsplan 2020.
Generellt fastställs LPIK (landstingsprisindex för beräkning kostnader i regioner)
prisindex från SKR (Sveriges kommuner och regioner), vilket är styrande för
kommande års prissättning.
Prissättningen
i
personalrestaurangerna
påverkas
av
bland
annat
skattelagstiftningens nivå för förmånsbeskattning.
LPI är avsett att användas av regionerna som underlag vid beräkningen av
kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. Även i
omvärldsbevakning av marknadens till exempel måltidspriser, när det gäller
subvention och konkurrens med privata marknaden.
LPIK är även det avsett att användas för regionssektorn som underlag vid
beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.
Det kommer på sikt att ersätta LPI. Källa: SKR.se
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Tvivel finns idag från främst Socialförvaltningen men även Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, när det gäller måltidspriser och på vilka grunder prissättning
sker. En fortsatt kunddialog med beställare, förväntas stärka förtroendet och leda
fram till klargörande av framtida måltidspriser.
Ekonomisk uppföljning sker kvartalsvis och avrapporteras i avdelning Måltids
ledningsgrupp. Period- och delårsrapporter avrapporteras centralt i Region Gotland
enligt angivna indikatorer. Anställd personal i köken har möjlighet till insyn och
medverkan i budgetarbetet.
Budget med kostnadsfördelning för avdelning Måltid år 2020, framgår i tabell 1
nedan.
Tabell 1: Budget 2020 intäkter samt kostnader fördelat – Avdelning Måltid

Avdelning Måltid,
Årsbudget 2020
Intäkter
Kostnader - fördelat
Personal
Livsmedel
Lokalhyra
Transporter
Inköp inventarier etc
Övr verksamhetskostn Konto 6*
Övr verksamhetskostn Konto 7**
Övrigt fin kostn o avkastningskrav

tkr
123 230
tkr % andel
55 140 45%
37 698 31%
13 957 11%
5 233
4%
501
1%
4 955
4%
4 612
3%
1 134
1%
123 230

Intäkter ovan består främst av försäljning måltider 117 585 tkr, kioskverksamhet
4 141 tkr, samt övriga intäkter som bostads- och lokalhyror, driftbidrag från staten,
driftbidrag från AMS, intern resursfördelningsmodell, motsvarar 1 504 tkr. Total
budgetomslutning och beräknade intäkter är 123 230 tkr.
*Övriga verksamhetskostnader konto 6 omfattar: städ- o renhållningstjänster,
mindre reparation och underhåll, hyra/leasing inventarier, böcker, tidningar,
laboratoriematerial, förbrukningsmaterial, arbetskläder, skyddskläder, övriga
förbrukningsinventarier, kontorsmaterial, IT-material, trycksaker, reparation och
underhåll inventarier, rep/underhåll förbrukningsinventarier, telekommunikation, ITkommunikation, drivmedel, hyra/leasing transportmedel.
** Övriga verksamhetskostnader konto 7 omfattar: resekostnader (personal),
representation (extern), personalrepresentation, annonsering, försäkringspremier,
administrativa tjänster, konsulttjänster, måltider internt, diverse skatter, avskrivning
maskiner o inventarier, internränta.
Som framgår ovan är personalkostnaden den största i förhållande till övriga
kostnader, 45 % för avdelning Måltid. Härutöver utgör kostnaden för livsmedel i
produktionen den näst största kostnaden, 31 % och lokalhyra motsvarande 11 %.
Resultat och utfall
För att följa utveckling och ekonomiskt utfall för avdelning Måltids verksamhet, så
har underlag tagits fram, där bokslut för vardera åren 2015, 2016, 2017, 2018 och
2019 framgår. Detta framgår av tabell 2 som följer på nästkommande sida.
Tabellen visar att de totala kostnaderna ökat från 2015 – 2019 med ca 2,2 miljoner.
Orsaker bedöms vara främst ökade löne- och livsmedelskostnader. Även en
intäktsökning framgår mellan åren 2015-2019 med knappt 2,1 miljoner. Orsaker till
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utfall när de gäller intäkter och kostnader beror generellt på minskade/ökade
volymer, minskade/ökade intäkter och anpassning löpande verksamhetsförändringar.
När det gäller fördelning kostnader av de totala kostnaderna så har de legat relativt
konstant mellan åren generellt, frånsett personalkostnaderna som ökat andel från 41
% 2015, 40 % 2016, 42 % 2017 till 44 % både 2018 och 2019.
Kostnad för OH och ekonomistöd togs bort från prissättningen 2018, men där
personalkostnaden ökade med motsvarande 2 % 2018. Mer analys och fördjupning
kring vad som skiljer mellan åren, sker i det fortsatta arbetet.
Tabell 2: Resultat och utfall 2015-2019 samt %-andel av totala kostnader
Bokslut 2015
-120 724

Intäkter

Bokslut 2016
-121 157
% andel
kostn
41
2

47 946
2 922

14

1 280
8 893
4 791
619
1 055
161
16 799

Bokslut 2017
-123 218
% andel
kostn
40
2

50 302
2 912

14

Bokslut 2018
-119 996
% andel
kostn
42
2

50 975
0

1 202
8 093
4 497
581
1 124
211
15 708
35 094
5 000
4 608
955
2 204
1 030
1 000

Bokslut 2019
-122 800
% andel
kostn
44
0

53 199
0

% andel
kostn
44
0

13

1 139
7 834
4 147
536
1 135
122
14 913

13

1 057
7 457
3 817
539
1 190
419
14 479

12

30
4
4
1
2
1
1

37 008
4 925
4 852
0
2 054
1 029
100

32
4
4
0
2
1
*0

38 994
5 193
4 858
0
2 112
1 053
915

32
4
4
0
2
1
1

Kostnader
Personalkostnader
OH-kostnader*

48 090
2 911

Hyra Restauranger (externa kunder)
Hyra kök
Hyra matsal
Hyra administrativa lokaler
Städkostnader
Fastighetsservice
SUMMA LOKALKOSTNADER

1 298
8 476
4 839
743
1 050
212
16 618

Livsmedel
Transporter
Övriga kostnader **
Ekonomistöd
Interna köp av måltider till restauranger
Kapitalkostnader (avskrivn, internränta)
Avkastningskrav

36 685
5 222
4 351
956
2 390
1 415
0

SUMMA

-2 086

-2 728

-4 405

-4 140

-1 997

118 638

118 429

118 813

115 856

120 803

Totalt kostnader:

31
4
4
1
2
1

36 519
5 339
4 138
955
2 351
1 460
0

31
5
4
1
2
1

Anm. Angående Interna köp av måltider till restauranger, så finns motsvarande belopp även
som intäkt.
*) Kostnader för OH och ekonomistöd togs bort från prissättningen 2018. Belopp för
avkastningskrav i bokslut 2018 är lågt i jämförelse med övriga kostnader, därav %-andel 0.
**) Med övriga kostnader menas här mindre inventarier, förbrukningsmaterial, reparationer o
underhåll, tele, data, köpta tjänster.

3.2.2 Måltidspriser
Måltidspriser till aktuella nämnders och förvaltningars måltidskategorier, står i
relation till överenskommelser om omfattning, utbud och servicenivå. Prissättningen
baseras på ett fast pris och ett rörligt pris.
Det fasta priset består av lokalkostnader (kök och matsal), personal, avskrivningar,
inventarier och förbrukningsmaterial, OH och transporter. Det rörliga priset består
enbart av livsmedelskostnad.
I tabell 3 som följer på nästa sida framgår måltidspriser per en portion lunch/middag
åren 2016-2020, för vardera beställande förvaltnings måltidskategorier, fördelat fast
pris respektive rörligt pris, samt totalt.
Generellt i Sverige för 2019 i jämförelse med 2018 så ökade måltidskostnader med
motsvarande ca 2,5 – 7 %. En av faktorer här är ”spåren” av sommaren 2018 års
extremtorka som bidragit till bland annat ökade livsmedelspriser. Som framgår av
tabell 3 uppstod en kostnadsökning även på Gotland i jämförelse generellt för
Sverige.
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I tabell 3 framgår hur måltidspriserna förändrats (ökning/minskning i %) från 2018
till 2019 samt från 2018 till innevarande år 2020.
Tabell 3: Måltidspriser 2016-2020
GVN, Gymnasiet
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
20,80
13,61
34,41

2017
20,80
13,61
34,41

2018
19,90
14,00
33,90

2019
19,96
14,48
34,44

2020
20,19
14,82
35,01

SOF, Mat hemmaboende
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
48,10
15,48
63,58

2017
48,10
15,48
63,58

2018
44,50
15,92
60,42

Totalt

2016
17,68
8,07
25,75

2017
17,68
8,07
25,75

2018
17,24
8,30
25,54

BUN, Barn i fsk, skolmatsal
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
17,68
9,64
27,32

2017
17,68
9,64
27,32

2018
17,24
9,91
27,15

2019
17,40
8,59
25,99

2020
17,74
8,79
26,53

Ökn 1,76% Ökn 3,88%

2019
34,53
10,25
44,78

2020
35,20
10,49
45,70

Ökn 64,94% Ökn 68,32%

BUN, F-klass, Grundskola,
Särskola
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
35,10
11,34
46,44

2017
35,10
11,34
46,44

2018
34,22
11,66
45,88

2016
17,68
9,77
27,45

2017
17,68
9,77
27,45

2018
17,24
10,05
27,29

2016

2017

2018

2019
34,53
12,06
46,59

2020
35,20
12,35
47,55

SOF, Gattet - Havsgläntan Sundet vid Stuxgården
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
47,86
16,61
64,47

2017
47,86
16,61
64,47

2018
44,28
17,08
61,36

Totalt

2019
17,40
10,40
27,80

2020
17,74
10,65
28,39

Ökn 1,87% Ökn 4,03%

BUN, Pedagoger
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2019
17,40
10,40
27,80

2020
17,74
10,65
28,39
Ökn 2,12%

HSF, Strandgärdet Lasarett
avdelning: Ba rn, BB, INF A2,
IVA C5, ONK A3, Med C4 Syd,
Med C4 Nord, Ortoped a vd A4,
Stroke A4, Ki r C 3:

Fast pris
Rörligt Pris
Totalt

Totalt

2017

2018

2019

2020

62,93
18,12
81,05

62,93
18,12
81,05

58,22
18,63
76,86

58,59
19,27
77,86

60,11
19,73
79,84

2016
65,19
18,12
83,31

2017
65,19
18,12
83,31

2018
60,31
18,63
78,95

2019
58,59
19,27
77,86

2020
60,11
19,73
79,84

Minskn 1,38% Ökn 1,13%

HSF, Strandgärdet/
Vuxenpsyk A, Vuxenspyk B
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2020
41,08
18,09
59,17

2016
41,85
16,61
58,46

2017
41,85
16,61
58,46

2018
38,72
17,08
55,80

SOF,
Roma ÄBO avd 1, 2, 3, 4, 5
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
42,87
16,61
59,48

2017
42,87
16,61
59,48

2018
39,66
17,08
56,74

2019
40,12
17,67
57,79

2020
41,08
18,09
59,18

Ökn 3,57% Ökn 6,06%

2019
42,13
17,67
59,80

2020
43,14
18,09
61,23

Ökn 5,39% Ökn 7,91%

SOF,
Syrengård Nedre, Övre pl
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
42,53
16,61
59,14

2017
42,53
16,61
59,14

2018
39,35
17,08
56,43

2019
42,13
17,67
59,80

2020
43,14
18,09
61,23

Ökn 5,97% Ökn 8,51%

SOF,
Fältgatan 75 vån 1, 2, 3
Fältgatan 77 vån 1, 2, 3
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
49,30
16,61
65,91

2017
49,30
16,61
65,91

2018
45,61
17,08
62,69

SOF,
Korttidsenh, Visby plan 1,2
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
48,78
16,61
65,39

2017
48,78
16,61
65,39

2018
45,13
17,08
62,21

2019
43,13
17,67
60,80

2020
44,17
18,09
62,26

Minskn 3,01%Minskn 0,69%

2016

Ökn 1,30% Ökn 3,88%

HSF, Strandgärdet/
Rehab avd Korpen
Fast pris
Rörligt pris

2019
43,13
17,67
60,80

Minskn 0,91%Minskn 3,57%

SOF,
Kilåkern våning 1 och 2
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

Ökn 1,55% Ökn 3,64%

BUN, Fritids
Fast pris
Rörligt pris

2020
45,15
16,86
62,01

Ökn 1,13% Ökn 2,63%

Ökn 1,59% Ökn 3,27%

BUN -Förskola
Fast pris
Rörligt pris

2019
44,63
16,47
61,10

2016
62,93
18,12
81,05

2017
62,93
18,12
81,05

2018
58,22
18,63
76,86

2019
58,59
19,27
77,86

2020
60,11
19,73
79,84

Ökn 1,30% Ökn 3,88%

2019
43,13
17,67
60,80

2020
44,17
18,09
62,26

Minskn 2,27% Ökn 0,08%

SOF,
Pjäsen plan 1, 2, 3, 4
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
46,92
16,61
63,53

2017
46,92
16,61
63,53

2018
43,41
17,08
60,49

2019
44,13
17,67
61,80

2020
44,17
18,09
62,26

Ökn 2,17% Ökn 2,93%

SOF, Tingsgården med
Humlan, Nyckelpigan,
Igelkotten, Änget
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
42,24
16,61
58,85

2017
42,24
16,61
58,85

2018
39,08
17,08
56,16

2016
45,77
16,61
62,38

2017
45,77
16,61
62,38

2018
42,35
17,08
59,43

2019
39,12
17,67
56,79

2020
40,06
18,09
58,15

Ökn 1,12% Ökn 3,54%

SOF,
Hemse ÄBO 1, 2, 3, 4
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2019
43,13
17,67
60,80

2020
44,17
18,09
62,26

Ökn 2,31% Ökn 4,76%

SOF, Åvallegatan med
Gullvivan, Solgläntan,
Mosippan, Backsippan
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
42,71
16,61
59,32

2017
42,71
16,61
59,32

2018
39,52
17,08
56,60

2019
39,12
17,67
56,79

2020
40,06
18,09
58,15

Ökn 0,34% Ökn 2,74%

Som tidigare nämnts upplever förvaltningarna oklarheter, bakom nuvarande
prismodell-/er för prissättning av regionens måltider. Fördjupning kring detta sker
fortsatt i etapp 1.
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Måltidspriser restauranger
En ny prissättning för regionens restauranger trädde i kraft från 1 april 2019.
Följande priser är aktuella vid bland annat Strandgärdets restaurang, Visby lasarett:
Dagens lunch (inkl. råkost, bröd, dryck och kaffe)
Paj (inkl. råkost, bröd, dryck och kaffe)
Dagens sallad (inkl. råkost, bröd, dryck och kaffe)
Råkosttallrik (inkl. bröd, dryck, kaffe)

90 kr (10 kuponger 810 kr)
80 kr
90 kr
55 kr

Restaurang Strandgärdet erbjuder även att avhämta måltider/komponenter enligt
följande:
Dagens lunch och liten råkost
Stor råkost
Liten råkost

65 kr (10 kuponger 590 kr)
30 kr
15 kr

3.2.3 Jämförelser och benchmarking
Som jämförelsematerial till måltidspriser som beskrivits ovan, så har följande
material och exempel sammanställts. Inledningsvis visas en översikt som Delfi
Marknadspartner AB sedan 1967 årligen kartlagt och beskrivit när det gäller den
svenska foodservicemarknaden. Resultatet av den årliga kartläggningen har sedan
sammanställts i Delfi Foodserviceguide. Dessvärre publicerades den sista versionen
2016, men figuren som följer kan ge en insikt om livsmedelskostnadens utveckling.
Översikten visar livsmedelskostnadens utveckling (faktiskt utfall respektive år) i
Sverige per dagsportion, under perioden 2006 - 2015 samt förändringen i såväl
löpande som fasta priser. Beräkning från reella förändringen av livsmedelskostnaden
per dagsportion mellan 2006 och 2015 med hjälp av LPI (livsmedelsdelen av KPI).

Måltider
Sektor
/dagsport.
Skolor
1
Barnomsorg
2
Äldreomsorg
3
Sjukvård
3
Socialvård
3
Kriminalvård
3,5
Försvaret
3
Personalrest.
1
Antal storhushåll
Måltider/dag (1000-tal)
Måltider/år (miljoner)
Livsmedelsinköp (mkr)

2006
9,77
16,54
46,10
53,00
59,60
46,30
56,82
22,09

2007
10,35
17,22
48,20
55,00
61,90
48,10
59,03
23,00

2008
10,99
18,70
52,50
60,00
67,50
52,50
64,38
25,00

2009
11,56
19,05
53,40
61,00
68,80
53,50
65,64
25,90

2010
11,96
19,50
54,80
63,00
70,60
48,60
67,36
27,06

2011
12,42
19,93
56,10
65,00
72,30
49,80
68,98
28,23

2012
12,68
20,09
56,50
65,44
72,80
50,10
69,45
28,96

2013
13,35
20,48
57,60
66,66
74,20
51,00
70,75
30,05

2014
13,47
20,65
58,10
67,29
74,90
51,50
71,42
30,90

2015
13,90
21,19
59,70
69,10
76,92
52,89
73,34
32,32

31 228
5 870
1 573
24 374

31 246
5 960
1 603
25 618

31 210
5 910
1 587
27 514

31 074
5 849
1 568
28 020

31 675
5 877
1 575
29 375

31 384
6 009
1 620
31 068

33 007
6 179
1 674
32 332

33 042
6 231
1 687
33 961

33 430
6 303
1 707
35 264

31 546
6 419
1 735
36 680

Förändring/år i %
löpande reell
2006-2015 2006-2015
4
1,7
2,8
0,5
2,9
0,6
3,0
0,7
2,9
0,6
1,5
-0,7
2,9
0,6
4,4
2,0
0,1
0,9
0,9
4,4

NA
NA
NA
2,1

Källa: DelfiFoodserviceguide 2016

DiningBenchmark.com
Jämförelsematerial specifikt för förskola, skola, gymnasium och äldreomsorg framgår
i den webbtjänst DiningBenchmark.com som DD erbjuder och som i detta uppdrag
kommer Region Gotland till del.
Tjänsten erbjuder årligen efter senast utfall (f n 2018) nyckeltal kopplade till kost/måltidsverksamhet för jämförelser när det gäller den egna kommunens
förutsättningar med andra kommuner i Sverige. Då strategiska beslut ska fattas kan
modellen även användas som hjälpmedel genom att kostnadsförändringar kan
analyseras. Dessutom kan resultatet av förändring av såväl kostnader som volymer
förutsägas.
Nedan följer exempel på livsmedelskostnad per portion för lunchmåltid utfall 2018
och 2017. Uppdaterade nyckeltal faktiskt utfall 2019 kommer i maj 2020.
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Kommun
utfall 2018

Älvdalen 2018

Åmål 2018

Burlöv 2018

Falköping 2018

Helsingborgs ÄO 2018

Mariestad 2018

Örkeljunga 2018

Tjörn Måltids AB 2018

Skola
Lunch- Livsmedel kr

10,00

12,50

9,98

11,75

N/A

8,60

13,10

11,52

Gymnasium
Lunch- Livsmedel kr

N/A

15,00

0

14,05

N/A

8,60

13,10

N/A

Förskola
Lunch- Livsmedel kr

10,00

10,50

7,71

9,46

N/A

8,6

5,60

10,07

Äldreomsorg
Lunch/Midd- Livsmedel kr
Kväll- Livsmedel kr

20,00
15,00

23,00
17,00

N/A
N/A

20,86
12,20

16,25
16,25

14,81
10,87

26,40
18,00

11,43
N/A

Kommun
utfall 2017

Eslöv 2017

Forshaga 2017

Halmstad 2017

Hässleholm 2017

Hylte 2017

Karlshamn 2017

Karlskrona 2017

Laholm 2017

Simrishamn 2017

Svalöv 2017

Vetlanda 2017

Ystad 2017

Skola
Lunch- Livsmedel kr

11,00

8,75

9,34

9,13

11,97

12,68

34,27

10,53

12,50

9,32

12,15

27,30

Gymnasium
Lunch- Livsmedel kr

13,00

8,75

13,45

13,70

13,16

12,68

35,19

13,16

18,75

14,44

14,14

0

Förskola
Lunch- Livsmedel kr

7,00

8,75

9,40

12,55

11,17

13,56

34,27

8,42

9,37

8,85

7,75

27,30

Äldreomsorg
Lunch/Midd- Livsmedel kr
Kväll- Livsmedel kr

12,00
9,00

17,20
17,20

23,94
11,09

0
0

14,79
10,11

0
0

73,39
57,09

16,82
11,69

22,00
0

17,38
14,98

16,27
8,30

39,50
28,00

Källa: DiningBenchmark.com

Regioner i Sverige – kartläggning måltidspriser och övriga förutsättningar för drift
I annat uppdrag som DD under 2019 genomfört, omfattades att kartlägga
måltidsförsörjningen i Sveriges samtliga regioner. Resultat som framgår nedan
omfattar även måltidspriser totalt per portion, både för personalrestaurang och
patientmåltider. Av följande tabell framgår för vardera regionen i kolumnen längst till
höger, pris per lunchmåltid februari 2019 – Dagens rätt, till personal i
personalrestauranger. I tabellen framgår även antal sjukhus och vårdplatser.

Region
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Antal
sjukhus
(sjh)

Disponibla
vårdplatser,
totalt 2017

Antal
personalrestauranger
och totalt lunch/dag

Pris/lunchmåltid
Dagens rätt personal kr

2
5
1
3
3
1
3
3
2
5
10
16
4
3
3
3
3
4
15
3
3

388
661
146
559
579
282
753
564
491
606
2924
5076
676
830
657
734
624
577
3641
655
943

2 st - 400
5 st – ca 1 000
1 st - 250
1 st - 300
2 st - 850
2 st - 300
4 st - 850
3 st - 1240
2 st - 720
5 st – uppgift ej tillg.
7 st - 500
Flertal…
3 st - 770
1 st – uppgift ej tillg.
2 st - 550
6–8 st – uppgift ej tillg.
3 st – uppgift ej tillg.
Uppgift ej tillg.
Ca 10 st - ca 3 000
3 st - 500
2 – varav
ca 50 (US Linköping)

87,00
94,00 (Gastronomen)
85,00
90,00
81,00
90,00
90,00
85,00
88,00
90,00
80,00
Från 74,00 …
87,00
95,00
85,00 - 90,00
80,00 - 90,00
Uppgift ej tillg.
Uppgift ej tillg.
89,00
89,00
86,00
ISS, Sodexo,

Källa till antal sjukhus och disponibla vårdplatser: ”Vården i siffor” samt ”SKL, Sveriges
kommuner och landsting” idag SKR.
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Fortsatt följer en översikt av vardera regionernas driftsformer, produktionslösning
etcetera. Priset per lunch- och middagsmåltid till patienter, framgår i kolumnerna till
höger i tabellen.

Antal
sjukhus
(sjh)

Disponibla
vårdplatser,
totalt 2017

Egen regi och/eller
Entreprenad

Region
Blekinge

2

Dalarna

5

Gotland

388

1

661

146

3

Halland

3

579

Jämtland
Härjedalen
Jönköping

1

282

Kronoberg

Norrbotten

Egen regi

Stockholm

Varm, kantin

559

Egen regi + kostsamv.
Mora kom +köp
Skonbo AB, Avesta
kom

Varm kantin
3sjh
Kyld bricka/
kantin 2 sjh.

Egen regi och helt i
samverkan med
kommunen

Varm kantin,
Kyld
äldreomsorg.

Entreprenad –
DriftNordrest

Varm, bricka

Egen regi 2 sjh
+ köp av Kungsbacka
kommun 1 sjh.
Egen regi

Varm, kantin

Antal
lunch
patienter
/dag samt
á pris kr
(2019)

Antal
middag
patienter
/dag samt
á pris kr
(2019)

450

400

Kyld, 1-port

601

601

Á-pris se
nulägesbeskr.

Á-pris se
nulägesbeskr.

110

110

42,13 kr
Råvaruk/dygn

300

280

57,50 kr
spec 75,57 kr

57,50 kr
spec 75,57 kr

590

530

92,50 kr

77,50 kr

350

350

199,00 kr/
vårddygn

3

3

2

5

753

564

491

606

Egen regi

700

700

98,00 kr
Bricka 123,00

86,00 kr
Bricka 111,00

571

571

66,80 kr

66,80 kr

560

545

Råvarukostn
20,06 kr

Råvarukostn
17,98 kr

Uppg antal
saknas

Uppg antal
saknas

Kiruna är ett)

Kiruna á-pris:
49,95 kr
Spec 64,30 kr

Kiruna á-pris:
46,60 kr
Spec 63,15 kr

Egen regi 4 sjh. +
Entreprenad 6 sjh.
(Fazer Sverige,
Medirest)

Kyld,
flerport +
1-port.

650 egen
regi
2000 entrpr

650 egen
regi
2000 entrpr

Á-pris ej.

Á-pris ej.

Egen regi, ett flertal
+ Entreprenad
(Sodexo, Fazer, Coor)

Stora delar kyld,
men även varm
kantin o bricka.

Se anm.

Se anm.

Egen regi

Egen regi

Egen regi 2 sjh. +
Köp av måltider fr
Kiruna, Kalix, Gällivare
kom. 3 sjh.

Skåne

Produktionslösning:
Varm - Kyld
(kantin,
bricka, eller
1-port)

Råvarukostn
35,00 kr/dag
fruk, lunch,
middag*

Gävleborg

Kalmar

Drift,
måltidsförsörjning:

10

16

2924

5076

Varm, kantin
+bricka.
Kyld bricka
Varm, kantin

Varm,
bricka+kantin.

Varm, kant 1 sjh
+
Kyld, flerport.
4 sjh (varav
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Antal
sjukhus
(sjh)

Disponibla
vårdplatser,
totalt 2017

Egen regi
och/eller
Entreprenad

Region
Forts.
4

Sörmland

3

Uppsala

3

Värmland

3

Västerbotten

676

830

657

734

Västernorrland

3

624

Västmanland

4

577

Västra
Götaland

15

3641

Örebro

3

Östergötland

Drift,
måltidsförsörjning:

3

655

943

Egen regi

Köp av Kost Västerås

Produktionslösning:
Varm Kyld
(kantin,
bricka, eller
1-port)

Antal
lunch
patienter
/dag samt
á pris kr
(2019)

Antal
middag
patienter
/dag samt
á pris kr
(2019)

Varm idag, kyld
1-port fr jan
2020

730

730

70,00 kr
spec. 73.00

70,00 kr
spec. 73.00

600

600

89,40 kr

89,40 kr

500

500

62,95 ex
transp.

62,95 ex
transp.

710

640

95,00

125,00

Uppgifter
saknas.

Uppgifter
saknas.

500
79,59 kr

500
79,59 kr

Kyld, bricka

Egen regi 1 sjh.
Köp måltid 2 sjh
fr kommun.

Kyld, kantin
+1 port

Entreprenad 1 sjh
(Compass Group)
2 sjh i kostsamv.
med Skellefteå,
Lycksele kommun
Egen regi 1 sjh +
Kostsamv m Sollefteå
och Örnsköldsviks
kommuner, 2 sjh.
Egen regi Västerås sjh, fr KOST

Kyld,
Steamplicity
1 sjh
Varm, kant 2 sjh

Egen regi

Varm, kantin,
bricka
+ Kyld, 1 port.

Egen regi

Egen regi, Motala sjh
– Entreprenad 2 sjh
(Sodexo + ISS)

Kyld bricka,
kantin 2 sjh,
Varm,
kantin 1 sjh.
Kyld, 1-port

Kyld, brick 1 sjh,
Varm brick 1
sjh, Varm kant 1
sjh.
Varm, kantin
1 sjh.
Varm brick 2
sjh.

3 400

3 100

88,50 kr
brick
71,10 kr kant
93,80 kr spec

83,30 kr
brick
66,80 kr kant
91,80 kr spec

575

575

Á-pris USÖ*:
93,00 kr
Spec 105,00

Á-pris USÖ*:
84,00 kr
Spec 95,00

Uppgift
saknas.

Uppgift
saknas

Á pris ej.

Á-pris ej.

Anm. En mer detaljerad kartläggning av Stockholm var inom ramen för uppdraget
inte möjlig. Vad som dock kan delges är att driftsformen av befintliga sjukhus
måltidsförsörjning, varierar från att ske i egen regi till att utföras på entreprenad via
till exempel Sodexo, Fazer Food Services, Coor Service Management samt stiftelser.
*/Region Örebro: Á-prisuppgifter är från 2016.
När det gäller regionernas val av produktionslösning varm, CookServe eller kyld,
CookChill så var 2019 följande aktuellt:
• Varm mat i kantin eller på bricka: 4 regioner
• Både varm och kyld mat, i kantin, på bricka eller 1 port: 12 regioner
• Endast kyld mat i kantin, på bricka eller 1-port: 5 regioner
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Region Gotland i jämförelse med riket
När det gäller måltidskostnadernas utveckling i Region Gotland och i jämförelse ovan
med andra kommuner och landstings/regioners måltidskostnader, så framgår inte
några uppenbara skillnader när det gäller det rörliga priset som är
livsmedelskostnaden.
Vid förskola, skola och gymnasium framgår endast mindre skillnader, antingen något
högre eller något lägre pris än jämförelsetalen.
Även för måltider inom äldreomsorgen framgår endast mindre skillnader, något
högre eller lägre pris än jämförelsetalen.
När det gäller måltidspris i region Gotland inom sjukvården (HSF), så omfattas i
jämförelsetalen som är möjliga för 2019, totalt pris både rörlig och fast kostnad.
Här visar det att Region Gotland har ett högre pris i jämförelse med några regioner
(ex. Gävleborg, Kalmar, Sörmland, Västra Götaland), men också lägre pris vid
jämförelser (ex. Halland, Jönköping, Uppsala, Västerbotten). Skillnader här beror till
stor del på vilken matlagnings-/produktionsteknik som används, men även andra
faktorer kan vara orsak och som kräver ytterligare analys. Dock framgår i jämförelse
med motsvarande produktionsteknik prisnivån som likvärdig, medan andra
produktionstekniker visar på både dyrare och billigare prisnivå.
I tabell 3 ovan, Måltidspriser 2016-2020 för Region Gotland, framgår förändring och
ökade måltidspriser 2018-2020 när det gäller den fasta kostnaden och som främst
beror på investeringar i kökslokaler (HSF, SOF) eller att den fasta kostnaden ökat för
ny tjänst (UAF-Barn i fsk i skolmatsal).
3.2.4 Måltidsplanering
Region Gotland planerar och erbjuder en rullande meny om 26 veckor, som anpassas
efter säsong och kategori. Med en gemensam grundmeny, god kommunikation, nära
samarbete och rätt kompetens skapar Avdelning Måltid goda förutsättningar för att
måltiden som erbjuds är och upplevs vara likvärdig i kvalitet för alla matgäster.
Livsmedelsverkets riktlinjer används när det gäller portionsstorlek för vardera
kundgruppen. Följande portionskoefficienter är aktuella idag inom förskola och skola;
•
•
•
•
•
•

Förskolebarn i skolmatsal
F-klass, Grundskola, Särskola
Förskola
Fritidshem
Gymnasium
Pedagoger i förskola

Portionskoefficient
0,85
1,00
0,85
1,00
1,20
1,00

Inneliggande matgäster inom HSF och SOF erbjuds måndag-söndag, ett
lunch/kvällsmatsalternativ samt dessert. Även vegetariskt går att välja. Utöver detta
finns möjlighet att alltid beställa annan mat och byta ut tillbehör såsom potatis i
stället för ris. Ett utbud av aptitretare, soppa, smörgåsar, smoothies samt
barnmeny erbjuds även.
Skola, förskola och gymnasium inom UAF erbjuds måndag-fredag i grunden en rätt.
På ett antal skolor erbjuds två rätter varav en är vegetarisk. Skolor som idag
erbjuder och serverar vegetarisk rätt som alternativ är restauranger vid;
Solbergaskolan, Högbyskolan, Tjelvarskolan, Klinteskolan, Wisbygymnasiet Söder,
Norrbackaskolan, Solklintskolan samt Södervärnskolan.
Restaurang Strandgärdet erbjuder måndag-fredag, fyra alternativ – Dagens lunch,
Dagens alternativ, Dagens sallad, Dagens vegetariskt och Matlåda med liten sallad
för avhämtning. Restaurang Oasen, Hemse Vårdcentrum erbjuder måndag – fredag,
en Dagens lunchrätt samt Mat-/Hämtlåda.
Måltiderna tillagas från grundråvara och så långt möjligt av högkvalitativa råvaror.
Med mat ”lagad från grunden” menas i regionen ”mat som är lagad av
råvaror/livsmedel. Hit räknas även beredda råvaror såsom både färska/djupfrysta
färdigskalade, rivna och tärnade grönsaker, rotfrukter och potatis”.
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Samtliga menyer näringsberäknas via Aivo-kostdatasystem enligt riktlinjer från
Svenska Livsmedelsverket (SLV). Vid specifika behov erbjuds även individanpassade
och näringsoptimala måltider. Kostdatastödet Aivo används som ovan nämnts för
planering menyer, beställningar, kostnadskalkylering samt statistik.
Beställningstider varierar mellan köken, manuella tillägg- och avbeställningar, sker
enligt lokala överenskommelser. Generellt inom äldreomsorg (SOF) och sjukvård
(HSF) är ”beställningsstopp” vid kl. 11.00-12.00 för kvällsmat samma dag och
nästkommande dags lunch, för specerier gäller motsvarande tider för leverans
nästkommande dag. Beställning av kyldmatsleveranser ska ske senast kl. 12.00
mellan 5-7 dagar före aktuell ätdag.
När det gäller leveranssäkerhet av måltider och livsmedel från avdelning Måltid till
beställande förvaltningar, så sker här ingen mätning eller uppföljning idag.
Egenkontrollprogram finns i varje kök för säkerställande av livsmedelshygienisk
kvalitet. Livsmedelssäkerhet och kvalitet är överordnat matlagning från grunden.
3.2.5 Inköp och avtal
Region Gotland gör upphandling av livsmedel där avtal tecknas med
leverantör/grossist som omfattar 2 år, med möjlighet till förlängning 1–2 år.
Beställning och inköp från leverantör, sker via e-handel i flertalet kök dock ej ännu
från Strandgärdets kök, Visby Lasarett och enstaka äldreboendes kök.
Inköp
av
livsmedel
sker
utöver
storköksavtalen
via
Livsmedelsbutik
(fritidsverksamheter), Matkassen – som erbjuder konsumentförpackningar (båda
förvaltningarna SOF och UAF) samt via Varuförsörjningen som är regionens ”interna”
inköpskanal. Caféer handlar till ca 90 % utanför livsmedelsavtalen medan till
exempel avdelning Måltid köper motsvarande ca 7 % utanför avtal.
Idag utgör ca 17% andel för lokalproducerat och ca 30% ekologiskt producerat av
totala inköpen. Andelar mäts i kronor. Endast grönlistad fisk serveras inom avdelning
Måltid. I tabell 4 framgår fler uppgifter och nyckeltal relaterat livsmedelsinköp.
Tabell 4: Andel % av olika livsmedel/varugrupper och totala inköpen för avd. Måltid

Andel i % kronor av totala
inköpen och år:
Andel ekologiska livsmedel i %
Andel svenskt kött i %
Andel svensk kyckling i %
Koldioxidekvivalent
Andel Gotländska livsmedel i %

2012
16,0%

2013
18,0%
85,0%

2014
19,0%
87,0%

16,0%

2015
22,5%
91,3%
60,0%

2016
21,5%
90,4%
69,1%

2017
26,9%
83,9%
89,5%

15,0%

16,0%

2018
27,5%
89,7%
88,9%
2,34
16,0%

2019
29,3%
93,1%
95,7%
2,29
15,4%

Leveranser till köken
Externa leveranser av livsmedel sker 1–5 dagar per vecka till produktions/tillagningsköken. Även mottagningskök och serveringsenheter tar emot externa
leveranser. Vid Lasarettet, Strandgärdets central-/tillagningskök finns ett
livsmedelsförråd med packning av livsmedelsleveranser huvudsakligen till
avdelningar på lasarettet samt viss del inom äldreomsorgen.

4.

Personal
I detta kapitel redogörs för personalsituationen när det gäller bemanning vid aktuella
köksenheter men också totalt för avdelning Måltid. Beskrivningen omfattar
personalresurser och i övergripande kort om arbetsmiljö och sjukfrånvaro.
Omfattning resurser (vårdpersonal, pedagoger) inom respektive förvaltningar UAF,
HSF och SOF som används vid slutberedning och servering av måltider, är inte
kända och omfattas därmed inte i personalresurser som beskrivs nedan.

4.1

Personalresurser
Totalt finns inom Region Gotlands måltidsverksamhet Avdelning Måltid 111,54
helårstjänster, fördelat på 123 personer. Chef och ledningsstab utgör av detta 10,00
tjänster och fördelat på 10 personer och löpande ekonomistöd utgör 0,40 %.
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Flertalet befattningar med heltidstjänstgöring, då mål generellt är heltid som norm i
Region Gotland. I tabellen nedan framgår antal tjänster och antal personer, inom
vardera
köksområde,
avdelnings-/ledningsstab
och
ekonomistöd
från
regionstyrelseförvaltningen.
Tabell 5: Personal totalt avdelning Måltid och per avdelning/köksområde
Köksområde/
Antal
Avd
helårstjänst
1-Gotland Norra
20,53
2-Strandgärdet
23,71
3-Visby
19,14
4-Gotland Södra
18,70
5-Visby
19,06
S:a
101,14

Antal
personer
24
25
21
21
22
113

Avdelningschef
Enhetschefer
Gem resursstöd
S:a
Ekonomstöd
Ekonomiass
S:a

1,00
5,00
4,00
10,00
0,20
0,20
0,40

1
5
4
10

Totalt:

111,54

123

När det gäller HR-frågor så ges här stöd vid behov, då det inte idag finns specifik
HR-resurs kopplad till avdelning Måltid.
I de kök som har fler än tre eller flera anställda finns en person på befattningen
kallad; 1:e kock och som har en uttalad arbetsledarroll. De kök där detta är aktuellt
är Solklintskolan, Roma skola, Strandgärdet Lasarettet Visby, Solbergaskolan,
Norrbackaskolan,
Klinteskolan,
Högbyskolan
Hemse,
Hemse
Äldreboende,
Wisbygymnasiet och Södervärnskolan.
Avdelning Måltid har senaste åren haft fokus i arbete för likvärdighet när det gäller
förutsättningar för anställda i verksamheten och att medarbetare ska känna stolthet,
förstå ”sitt värde” i verksamheten och i det arbetsuppdrag man står i.
Hösten 2018 uppvisade avdelning Måltid högre sjukfrånvaro generellt än övriga
avdelningar på Regionstyrelseförvaltningen. HR-chefen gavs i uppdrag att analysera
den uppkomna situationen. Intervjuer genomfördes med enhetschefer och urval av
anställda medarbetare i köken, samt flera ombads besvara Prevents enkät
”Organisatorisk
och
social
arbetsmiljö”.
Till
intervjuer
tillades
diskussionsfråga ”vad tror du är skälet till att sjukfrånvaron hos er är högre än hos
RSF generellt?” och ”hur man ser på sin arbetsmiljö?”.
Resultatet av analysen visar i övergripande att man generellt sett anser sin
arbetsmiljö vara god, men att långtidssjukskrivningarna gör att talen skjuter i höjden
i jämförelse med övriga avdelningar. Arbetsmiljön i köken är ofta tungt, bullrigt,
stressigt och medelåldern hög, ca 50 år. Många upplever en ökad stress och
svårighet att ta ut sin flextid eller ha tid och ork för träning på sin fritid.
Nedan framgår sjuktal för avdelning Måltid totalt samt per köksområde som varit
aktuella under 2017-11-01 -- 2018-10-31 samt 2018-11-01 -- 2019-10-31.
Tabell 6: Sjuktal avdelning Måltid

Måltid totalt
Köksområde 1
Köksområde 2
Köksområde 3
Köksområde 4
Köksområde 5

181101-191031 171101-181031
7,82
6,79
4,00
6,19
14,93
10,93
3,64
2,52
11,35
10,24
6,47
3,25

Diff
1,03
-2,19
4,00
1,12
1,11
3,22

Förändring %
15%
-35%
37%
44%
11%
99%
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De utvecklingsområden specifikt som finns idag är att rekrytera utbildad personal
och anpassa för att möta ”Heltid som norm”, som träder ikraft från januari 2021.
Idag har ca 56 av 123 personer deltidstjänster.

5.

Kvalitet
Måltidernas kvalitet handlar om såväl upplevd kvalitet hos samtliga gästkategorier,
personal och besökare, men också om så kallad systemkvalitet. Med systemkvalitet
avses till exempel näringsinnehåll, valmöjlighet, variation och livsmedelskvalitet. I
detta kapitel beskrivs de riktlinjer som finns i regionen gällande kvalitet samt rutiner
för uppföljning.

5.1

Kvalitetsuppföljning
Idag finns i övergripande för måltidsförsörjningen i Regionen Gotland definierat vad
som avses med måltidens kvalitet, detta framgår av formuleringar i Mat och
måltidspolicyn samt riktlinjer som omnämnts ovan.
En dialogmodell för måltidsverksamhet och löpande kunduppföljning med aktuella
förvaltningar UAF, SOF och HSF när det gäller måltidsservice enligt
överenskommelser med Avdelning Måltid, Regionstyrelseförvaltningen finns och
används.
En NKI-enkät har under 2019 genomförts som skickats ut till 70 respondenter inom
beställande förvaltningar och med en svarsfrekvens på 54%.
Av analys framgår att 84% känner till överenskommelsen mellan Måltid och den
egna förvaltningen och 84% anser att den egna verksamheten får den måltidsservice
som överenskommits. Frågorna kring överenskommelsen har hållit sig på i stort sett
samma nivåer de senaste tre åren.
Svaren på frågor om tillgänglighet, bemötande och delaktighet, visar resultat
väldigt nära de man sett de senaste tre åren, dock med en liten ökning som visar att
utvecklingen går åt rätt håll.
Även svaren på frågor om kvalitet; information, förbättring av måltidstjänster,
hur måltidstjänster bidrar till den pedagogiska/vårdande verksamheten och upplevd
kvalitet utifrån överenskommelsen, visar i stort samma siffror som föregående år.
Nöjdheten med Måltid i sin helhet ligger på 7,3 – samma siffra som 2018.
Förväntningarna på Måltid uppfylls till största delen och resultatet hamnar på 7,3 –
en förbättring jämfört med 2017 och 2018. Man ser en nedgång på frågan om hur
nära avdelning Måltid är en perfekt offentlig måltidsverksamhet med ett snitt på 6,4.
Detta kan jämföras med 2018 års 6,8.
Sammantaget landar 2019 års NKI på 65,9 - en nedgång från 2018 års 67.
Förklaringen till tillbakagången ligger i det något lägre resultatet på frågan om hur
nära Måltid befinner sig en perfekt måltidsservice.

5.2

Måltidskvaliteten idag
Vid intervjuer hittills inom ramen för denna utredning med företrädare för aktuella
beställande förvaltningar, så uttrycks helhetsintrycket som bra och gott, generellt
”att man är nöjd, maten är bra och/eller har hög kvalitet. Flera ger även uttryck för
att för att det är ett bra och professionellt samarbete med köken.
När det gäller i restaurang vid Strandgärdet, så upplevs av personal och besökare
matsedeln tråkig och maten ojämn i kvaliteten. Långa köer upplevs också som
besvärande.
En sammanställning av intervjuresultat totalt kommer delges i slutdokument för
utredningen.

6.

Produktion och distribution
I Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen och Avdelning Måltid, finns totalt 29
tillagningskök och 12 mottagningskök. Främst används i köken konventionell
matlagningsteknik/tillagning varm mat, med varmhållning fram till servering.
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Tillagning av måltiderna sker i anslutning till aktuella måltidstillfällen och levereras
varmt i kantiner, i varma matvagnar. Nedan följer beskrivning av de båda
tillagningstekniker som används.
CookServe – varm matproduktion
Vid tillagningstekniken varm matproduktion som även omnämns CookServe, så sker
tillagningen på konventionell sätt från råvara, portioneras, distribueras och med
varmhållning fram till servering. Under varmhållningen får temperaturen inte
understiga +60° C. Tiden från tillagning till servering rekommenderas att inte
överstiga två timmar. Potatis bör inte varmhållas längre än en timme (60 minuter).
Vid självservering bör matens temperatur vara +65° C till +70° C.
Temperaturgränsen är viktig av hänsyn till bakteriologisk säkerhet och matens
kvalitet. För en säker produktion krävs ett fungerande kvalitetsprogram baserat på
HACCP-principen med effektiv kontroll och dokumentation som även ska innefatta
det mottagande köket/enheten.
Vid några kök används kyld matlagningsteknik och där måltidskomponenter till
både lunch samt kvällsmat levereras kylda. Till Tingsbrogården sker kylda leveranser
från Strandgärdets tillagningskök, till Åvallegården sker kylda leveranser från
Hemse VC:s tillagningskök. Stuxgården får kylda leveranser från Strandgårdens
tillagningskök, Fårösund.
Måltider till ordinärt boende tillagas vid Sliteskolans tillagningskök, kyls ned och
packas i modifierad atmosfär som innebär att luften sugs ut och ersätts med
livsmedelsgas (kvävgas och koldioxid).
Innebörden av kyld matproduktion beskrivs i avsnittet som följer.
Kyld matproduktion
Vid tillagning med kyld matproduktion som även omnämns CookChill, så sker
tillagningen nästan helt färdig på konventionellt sätt och kyls sedan snabbt ner till
+3° C inom 90 minuter, förpackas och lagras innan den slutbereds i anslutning till
servering. Maten förvaras i obruten kylkedja med en temperatur mellan 0° C och
+3° C. Temperaturkraven gäller även när maten transporteras till mottagande
köksenhet. Maten får förvaras i högst fem dagar inklusive tillagnings- och
konsumtionsdag. Mat som portionsförpackas måste portioneras i ett kylt rum med
temperatur om högst +10° C.
Vid serveringstillfället ska maten slutberedas till +70° C och får inte vara lägre än
+65° C när den ska ätas. Slutberedd mat ska serveras inom 15 minuter och
eventuella matrester får inte sparas. För en säker produktion krävs ett fungerande
kvalitetsprogram baserat på HACCP-principen med effektiv kontroll och
dokumentation som även ska innefatta det mottagande köket.
HACCP (”Hazard Analysis and Critical Control Points”), är ett system som identifierar,
bedömer och kontrollerar risker som är av betydelse för livsmedelsäkerheten.
All måltidsverksamhet i Region Gotland drivs i egen regi och avdelning Måltid har
produktion och service under årets samtliga 365 dagar, med varierande omfattning
och volymer.
6.1

Produktion måltider
Total volym måltider som idag är aktuellt inom avdelning Måltids samtliga
köksenheter, omfattar ca 10 400 portioner lunch och middag/kvällsmat per dag,
måndag-fredag. Under lördag-söndag tillagas ca 1 062 lunch och middag/kvällsmat
per dag, till vårdavdelning och enheter inom HSF och SOF. Se tabell 7
nästkommande sida.
Härutöver tillkommer frukost och mellanmål/kvällsmål som tillreds/serveras direkt
på avdelningar inom aktuella förvaltningar HSF, SOF och UAF.
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Antalet lunchmåltider som tillagas och serveras per dag i de fem olika
köksområden som finns är följande:
•

Köksområde 1 – Gotland Norra:
7 Tillagningskök + 5 Mottagningskök

2 221 måltider/dag

•

Köksområde 2 – Strandgärdet, Visby:
1 Central-/tillagningskök

•

Köksområde 3 – Visby:
10 st Tillagningskök + 1 Mottagningskök

2 253 måltider/dag

•

Köksområde 4 – Gotland Södra:
8 st Tillagningskök + 1 Mottagningskök

1 530 måltider/dag

•

Köksområde 5 – Visby:
3 st Central-/tillagningskök + 5 Mottagningskök

3 369 måltider/dag

754 måltider/dag

Totalt antal lunch- och middag/kvällsmatsmåltider inom vardera kategorien och
förvaltning, som beräknas för produktion per dag, måndag – fredag 2020, framgår
i tabell 7.
Tabell 7: Totalt måltider per dag 2020, kategori och förvaltning
Förvaltning/
kategori:

Lunch

HSF

125

SOF ord boende

75

SOF

406

Restauranger

415

Midd/
Pedag
Totalt
KvällsLunch
mat lunch+midd
125

250

406

812

UAF, varav:
Förs kol a

1 974

Förs kol ekl a s s
Grunds k
As yl F-9
Gymn
Sä rs kol a

329

1974

235

5136

531
4 901

531

6

6

1 566

1566

85

46

131

(Fri tids )
S:a 10 084

6.2

610

531

10 406

Distribution måltider
Distribution av producerade måltider sker i direkt anslutning till produktions/tillagningsköken vidare till mottagningskök och serveringsenheter/avdelningar,
restauranger och caféer. I figur 3 på nästkommande sida framgår tillagning och
distribution av aktuella måltider och inordnat per köksområde enligt ovan.
Gula rutor anger att köket är ett produktionskök med aktuella leveransmottagare.
Blå ruta anger att köket är ett mottagningskök med slutberedning och uppvärmning
inför servering. Ljust grön ruta anger Säbo - lev endast huvudkomponent från T-kök.
Grön ruta anger avdelning/enhet som tar emot måltiden i sin helhet.
Orange ruta anger matdistribution ordinärt boende.
Produktions-/tillagningskök - 29 st, tillagning samtliga måltidskomponenter
Mottagningskök - 12 st, kokar potatis, pasta, bereder grönsaker, sallader etc.
Säbo 3 st-lev end huvudkomp fr T-kök. Kokar potatis, grönsak. Beredn sallad, dessert etc.
Avd/enhet som tar emot måltidskomponenter utan egen tillagning.
Matdistribution till ordinärt boende
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I ”gula” rutor i figur 3, framgår även den totala volymen lunchmåltider som dagligen,
måndag till fredag, beräknas att tillagas under 2020.
Figur 9: Distribution måltider och antal lunch per dag

Köksområde 1 - Norra Gotland:
STENKYRKA
inkl skolan 55
+ förskola
Tot: 99 lunch

FÅRÖSUND
Strandgården
+ skola, fsk, äo
Tot: 199 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, äo, hemtj
Tot: 547 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskola
Tot: 334 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 841 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Fårösundskolan
115 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Ägget fsk
? lunch

Gläntan fsk
? lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Lärbro skola
103 lunch

Lönnen fsk
? lunch

Björkdungen fsk
57 lunch

Vänge skola
48 lunch

Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Spunken fsk
31 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Dalhem skola
98 lunch

KRÄKLINGBO
inkl skolan 31
Tot: 34 lunch

FOLE
inkl skolan 111
+ förskola
Tot: 167 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Köksområde 2 - Visby:
STRANDGÄRDET
Visby lasarett
+ ÄO, Cafe/Restaur.
Tot: 754 lunch

Draken fsk
52 lunch

Köksområde 3 - Visby:

Endre skola
73 lunch

11 Avd Lasarett
Tot 104 lu+midd

Korttidsenhet
Visby, 32 lu+mi

Tot: 751 lunch

Endre fsk
43 lunch

2 avd Vuxenpsyk
Korpen, 11 lu-mi

3 Avd Fältgat. 75
ÄO, 24 lu+mi

TÖRNEQVIOR
förskola

KABYSSEN
förskola

Solstenen fsk
43 lunch

B Braun
Dialysavd 10 lu

3 Avd. Fältgat. 77
ÄO, 30 lu+mi

Tot: 68 lunch

Tot: 90 lunch

KLUBBSVAMPEN
förskola
Tot: 49 lunch

FORELLEN
förskola
Tot: 71 lunch

Bryggaren fsk
31 lunch

VITKÅLEN
förskola

STORKEN
förskola

Skräddaren fsk
33 lunch

Tot: 66 lunch

Tot: 53+9 lunch

NORRBACKA
inkl skolan 160
+ skola, förskola
Tot 677 lunch

TJELVAR
inkl skolan 111
+ förskola
Tot 239 lunch

S:t Hansskolan
163 lunch

Bogen fsk
36 lunch

Persgränd fsk
40 lunch

Blå huset fsk
67 lunch

TERRA NOVA
SKOLAN 157

SOLBERGASKOLAN 725

Tot: 180 lunch

Glasmästaren fsk
41 lunch

10 Avd Pjäsen
ÄO, 100 lu+mi

Café/restaurang
Korpen 80 lunch
Restaur. Gråbo
Äbo 54 lunch

Syréngården ÄO
Roma 18 lu+mi

Strandgärdet
Restaur. 209 lu

Roma Äldreboen
50 lu+mi
Tingsborggård
ÄO Bro, 32 lu+mi

Linden fsk
32 lunch
Bullerbyn fsk
47 lunch
Visborgstad. fsk
37 lunch

Myran fsk
47 lunch

Köksområde 4 - Södra Gotland:
ESKELHEM
inkl skolan 33
+ förskola
Tot: 73 lunch

KLINTE
inkl skolan 256
+ skola, fsk
Tot: 490 lunch

GARDA
inkl skolan 79
+ fsk
Tot: 120 lunch

Eskelhem fsk
28 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Tot: 95 lunch

HEMSE inkl
Högbyskol 302
+ förskola
Tot: 443 lunch

HAVDHEM
inkl skolan 57
+ förskola
Tot: 102 lunch

BURGSVIK
inkl Öja skola 35
+ förskola
Tot: 71 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Havdhem fsk
32 lunch

Lärkan fsk
28 lunch

Holken fsk
76 lunch

Tallen fsk
58 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch

Högby fsk
17 lunch

HEMSE inkl
Äldreb 40 lu+mi
+ Rest, Äbo
Tot: 136 lunch

Köksområde 5 - Visby:
WISBYGYMNAS
inkl gymn 1566
+ skola, förskola
Tot: 2238 lunch

STÅNGA
inkl skolan 78

GRÅBOSKOLAN
inkl skolan 185
Tot: 218 lunch

SÖDERVÄRNSK
inkl skolan 554
+ skola, fsk
Tot: 913 lunch

Alléskolan
195 lunch

Lyckåkerskolan
153 lunch

Humlegårdskolan
39 lunch

Korallen fsk
84 lunch

Polhemsskolan
39 lunch

Torpet fsk
31 lunch

Oasen Rest
72 lunch

Åvallegården
24 lu+mi

Västerhejde skol
238 lunch
Asken fsk
56 lunch
Humlan fsk
32 lunch
Heden/Myggan fsk
13 lunch
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6.3

Kökens lokalers standard och kapacitet
Standard och utformning av aktuella kökslokaler är varierande och till delar inte
ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs idag. Endast i övergripande kan DD
ge en beskrivning kökens kapacitet. Mer fördjupning kring detta kommer ske i
utredningsetapp 2. Nedan ges i tabell 7 per köksområde, en beskrivning av köken
när det gäller dagens volym för produktion/servering, typ av kök med aktuell
bruksyta, samt antal tjänster och personer som arbetar i köket.
Tabell 8: Per köksområde - typ av kök, bruksyta och volym för produktion/servering
Köksområde 1:

Köksenhet:
Solklintskolan, Slite
Fole skola
Stenkyrka skola
Strandgården, Fårösund
Väskinde skola
Roma skola
Kräklingbo skola
Fårösundskolan
Lärbro skola
Endre skola
Dalhem skola
Vänge skola
Summa:

Antal LUNCH
gäster - barn,
Tillagnings- MottagningsKöksAntal
Antal
elever, brukare,
kök
kök
/bruksyta m² tjänster personer
patient, övr gäster
547
167
99
199
334
841
34
115
103
73
98
48

X
X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
5

316
53
55
117
83
194
37
52
106
42
38
36

4,83
1,50
1,00
3,50
2,00
3,63
0,63
0,75
0,69
0,56
0,81
0,63
20,53

5
2
1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
24

Köksområde 2:
Antal LUNCH
Centralgäster - barn,
MottagningsKöksAntal
Antal
/Tillagningselever, brukare,
kök
/bruksyta m² tjänster personer
kök
Köksenhet:
patient, övr gäster
Strandgärdet, Lasarett Visb
754
X
851
20,21
21
Restaurang Gråbo Äb
54
X
172
1,50
2
Restaurang/Café Korpen
Uppg sakn Uppg sakn
80
Restaurang Strandgärdet
Summa:

209
1

2,00
23,71

1

2
25

Köksområde 3:

Köksenhet:
Norrbackaskolan, Visby
Tjelvarskolan, Visby
Solbergaskolan, Visby
Terra Novaskolan, Visby
Törneqvior förskola, Visby
Forellen fsk, Visby
Storken fsk, Visby
Vitkålen fsk, Visby
Klubbsvampen fsk, Visby
Kabyssen fsk, Visby
S:t Hansskolan, Visby
Summa:

Antal
LUNCHgäster barn, elever,
brukare, patient,
677
239
751
180
68
71
62
66
49
90
163

Tillagnings- MottagningsKöksAntal
Antal
kök
kök
/bruksyta m² tjänster personer
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

X
1

164
103
235
105
100
63
35
58
33
58
47

3,63
1,88
4,88
1,62
1,00
0,75
0,75
1,50
0,75
1,00
1,38
19,14

4
2
5
2
1
1
1
1
1
1
2
21

Köksområde 4:

Köksenhet:
Eskelhem skola
Klinteskolan
Garda skola
Stånga skola
Högbyskolan, Hemse
Hemse Äldreboende/VC
Öja skola, Bursvik
Havdhem skola
Sanda skola
Summa:

Antal
LUNCHgäster barn, elever,
brukare, patient,
73
490
120
95
443
136
71
102
52

Tillagnings- MottagningsKöksAntal
Antal
kök
kök
/bruksyta m² tjänster personer
X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
1

45
221
120
64
182
398
29+58?
86
66

0,75
3,64
1,37
0,94
3,75
5,00
1,50
1,00
0,75
18,70

1
4
2
1
4
5
2
1
1
21

Köksområde 5:

Köksenhet:
Södervärn skola, Visby
Wisby Gymnasiet
Gråboskolan, Visby
Alléskolan, Visby
Humlegårdssk olan, Visby
Lyckåkerskolan, Visby
Västerhejde skola, Visby
Polhemssk olan
Summa:

Antal
LUNCHgäster barn, elever,
brukare, patient,
övr gäster
1 151
2 000
218
195
39
153
238
39

Tillagnings- MottagningsKöksAntal
Antal
kök
kök
/bruksyta m² tjänster personer
X
X
X

3

X
X
X
X
X
5

161
365
58
45
42
46
26

4,65
6,63
1,79
1,50
0,80
1,50
2,19

5
7
2
2
1
2
3

19,06

22
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Måltidsverksamhet bedrivs också på plats i egna kök vid Gotlands folkhögskola, i
Hemse och i Fårösund, samt vid regionens caféverksamheter. Dessa kök kommer
beskrivas i nästa etapp 2.
Flera av köken har idag för liten bruksyta för den verksamhet som bedrivs i köket
idag, vilket framgår gulmarkerat i föregående tabell 7.
Efter ett urval besök i kökslokaler som framgår inledningsvis i denna rapport, så
konstaterar DD att det finns kökslokaler som är föråldrade, slitna och trånga
och där det finns svårighet att även säkerställa den livsmedelshygieniska
kvaliteten.
Sedan flera år pågår ett arbete i kökslokaler och där investeringar har gjorts under
åren, resultat och mer detaljerad beskrivning om detta arbete kommer tas med i
utredningsarbetets etapp 2, om lokalisering och produktionsplanering av
måltidsverksamhet.
6.3.1 Arbetsmiljölagen (AML)
Utöver vad som beskrivits ovan när det gäller styrning och lagstiftning så vill DD
även påtala vikten av den lagstiftning som reglerar arbetsmiljön för anställda,
inledningsvis ”Arbetsmiljölagen” som omfattar de regler som finns om skyldigheter
för arbetsgivare och andra skyddsansvariga att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet. I kapitel 1 – ”Lagens ändamål och tillämpningsområde” framgår under 1 §
att Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i
övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (Paragrafen ändrad genom 1994:579).
Kapitel 2 – ”Arbetsmiljöns beskaffenhet” beskriver i följande paragrafer
förutsättningar för arbetsgivaren att efterleva:
•
•
•

•
•
•

2 § Arbete ska planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och
säker miljö.
3 § Arbetslokal ska vara så utformad och inredd att den är lämplig från
arbetsmiljösynpunkt.
4 § De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus,
vibrationer och liknande ska vara tillfredsställande.
Betryggande skyddsåtgärder ska vidtas mot skada genom fall, ras, brand,
explosion, elektrisk ström eller liknande. (Paragrafen ändrad genom
2003:365)
5 § Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så
beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande
säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.
6 § Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast
under förhållanden som ger betryggande säkerhet.
7 § Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt,
ska personlig skyddsutrustning användas. Denna ska tillhandahållas genom
arbetsgivarens försorg.

I arbetsmiljölagens kapitel 3 – ”Allmänna skyldigheter” samt författningssamling AFS
2000:42, AFS 2009:2 beskrivs förutsättningar för en bra arbetsmiljö, samt också råd
om hur man arbetar systematiskt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och
minskar risken för till exempel arbetsskador och ohälsa.
Arbetsmiljöverket beslutade i september 2015 ytterligare om en ny föreskrift
”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, AFS 2015:4, där de nya reglerna började
gälla från den 31 mars 2016. Syfte med de nya förskrifterna är i § 1…att främja en
god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala
förhållanden i arbetsmiljön.
6.4

Transporter
Transporter
av
måltider,
måltidskomponenter
och
förrådsvaror
från
produktionsköken till aktuella mottagningskök/enheter och avdelningar sker dels via
Region Gotlands interna transportorganisation, dels via externa underleverantörer.
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Varma måltidskomponenter levereras varmt i avsedda transportvagnar/värmeskåp
eller
thermoboxar.
Kylda
måltidskomponenter
sker
i
kyldimensionerade
boxar/vagnar så att matdistributionen säkerställs via obruten kylkedja från
produktionskök fram till gäst.
6.5

Robusthet – kris/beredskap måltidsförsörjning region Gotland
Av dokument och material som DD tagit del av så framgår att det finns en
Krishanteringsplan för Måltidsförsörjning Region Gotland. Här finns framskrivet om
Kritiska faktorer och Akuta åtgärder. Bilagt finns även en checklista kopplad.
Ett krisberedskapsprojekt har genomförts i samverkan mellan Livsmedelsverket,
Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland och Försvarsmakten 2014-2016, som
finansierat genom MSB:s anslag 2:4 Krisberedskap. Här har även chef för avdelning
Måltid ingått. En Slutrapport - Gotland utan transporter –kommer maten att räcka?
finns framtagen och beskriver vad projektet resulterat i.

7.

Reflektioner
Faktorer som DD ser som styrkor i nuläget är att det finns en hög ambition
inom Region Gotland, avdelning Måltid, att tillgodose med måltidsservice och det
utifrån hög profession och lyhördhet.
De utvecklingsområden som inledningsvis kan ses är relaterat till bland annat
organisation och styrning, budget, prismodeller och ”förpackning av måltidspriser”.
Detta i sin tur kan medverka till en tillit och fortsatt fördjupad dialog med
såväl politiken som nämnder och beställande förvaltningar.
Volymantalet gäster har till viss del minskat inom HSF och SOF, vilket gör att denna
fråga även måste lyftas när det gäller en framtida flexibel produktion och
måltidslösningar.
En politisk viljeinriktning kommer vara avgörande för resultatet till en hållbar
framtida måltidsförsörjning. Betydande är vilka prioriteringar och ekonomiska
möjligheter som finns att även avsätta ramar för investeringar.
Region Gotland, Avdelning Måltid ska fortsatt kunna vara konkurrenskraftig i
jämförelser med andra likvärdiga verksamheter, men där nuvarande ekonomiska
utmaningar idag måste hanteras först.
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1.

Sammanfattning
DiningDevelopment AB, nedan kallat DD, har perioden november 2019 till
och
med
augusti
2020
på
uppdrag
av
Region
Gotland,
Regionstyrelseförvaltningen, utgjort konsultstöd och projektledning i
utredning om organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland.
Syfte och övergripande mål för utredningen har varit att identifiera och
initiera förändringar kopplat till måltidsverksamhetens organisation och
lokalisering, som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
Vidare har följande långsiktiga effektmål utgjort förutsättningar för
projektet; Minskade kostnader – Utvecklad organisation för hög kvalitet och
effektiva processer – Likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa –
Minskat klimatavtryck – Säkrad kompetensförsörjning.
Utredningsarbetet har genomförts i två etapper som omfattat följande
aktiviteter:
Etapp 1
• En fördjupad analys och beskrivning av måltidskostnadernas
utveckling.
• En fördjupad jämförelse med andra kommuner och regioners
måltidskostnader.
• Pågående arbeten och befintliga förslag till förändringar för
kostnadseffektiviseringar kopplat till måltider tydliggjorda.
• Lämpliga nyckeltal identifierade.
• En översyn av Mat & Måltidspolicyn, enligt riktlinjer en gång per
mandatperiod.
• Förslag till förändring av organisation (exkl. lokalisering)
Etapp 2
• Förslag till förändrad
måltidsverksamhet.

lokalisering

och

produktionsplanering

av

Avstämning och koppling till andra i regionen pågående projekt har
löpande gjorts, dessa projekt har varit:
- Serviceutbudsstrategin
- Barn- och utbildningsnämndens uppdrag om att utreda framtida
skolorganisation
- Besparingsuppdrag
- Regionstyrelsens och tekniska nämndens uppdrag kring åtgärder för att
effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader
- Regionstyrelseförvaltningens uppdrag kring åtgärder att öka avtalstrohet
- Socialförvaltningens uppdrag om att utreda möjligheten att
konkurrensutsätta delar av verksamheten inom särskilt boende (SON AU §57)
- Heltid som norm
- Minska matsvinn
- God och jämlik hälsa
Utvecklingsområden och utmaningar
Utmaningar som DD även vill omnämna som utvecklingsområden och som
blivit tydliga under utredningsarbetet, sammanfattas under följande fem
delområden; Organisation och styrning – Kvalitet – Ekonomi - Effektivitet Arbetsmiljö.
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Organisation och styrning
Genomförd översyn av Mat- och måltidspolicyn visar på att en revidering
och uppdatering bör göras, samt att antagen livsmedelsstrategi i regionen
och agenda 2030 sammankopplas med policyn när det gäller
helhetsperspektiv och ambitioner. Mat- och måltidspolicyn, ”Den goda
måltiden” i sin nuvarande version, används som styrdokument främst inom
avdelning Måltid, Regionstyrelseförvaltningen (RSF). Övriga förvaltningar
Utbildningsoch
arbetslivsförvaltningen
(UAF),
Hälsooch
sjukvårdsförvaltningen (HSF) samt Socialförvaltningen (SOF) använder
Mat- och måltidspolicyn i varierande omfattning som styrdokument i
verksamheten.
Nyckeltal för uppföljning av måltidsprocessen som helhet att kommunicera
och utveckla med politiken, saknas.
Regiongemensam utveckling av måltidsfrågor och uppföljning på strategisk
nivå saknas. Svårt även i processtyrningen att kommunicera ovan nämnda
förvaltningars gemensamma ansvar ”att tillsammans bär vi måltiden”. Trots
ambitioner så finns ett tomrum mellan RSF och övriga förvaltningar ovan.
Måltidsuppdraget inom avdelning Måltid (RSF) har enligt DD:s bedömning,
även behov av tydlighet och ökad styrning, när det gäller att uppnå optimalt
resultat i kökens dagliga produktion och drift.
Kvalitet
Kund-/gästupplevelsen generellt uppfattas som god och att bra mat erbjuds,
men att måltidsupplevelsen och dess kvalitet är varierande och att olika/ej
likvärdiga förutsättningar råder på enheterna. Mat- och måltidspolicyn
används inte frekvent i förvaltningarna HSF, SOF och UAF.
Beställarkompetens relaterat måltider och aktuella förutsättningar saknas i
varierande omfattning hos köpande förvaltningar och behöver stärkas.
Härutöver behövs utbildning av vårdpersonal på vårdavdelning samt
pedagoger i förskola.
Ekonomi
Aktuell prismodell är svår att förstå för involverade förvaltningar och
därmed svår att kommunicera tydligt. Budgetarbetet för samtliga
förvaltningar påverkas negativt och tvivel uppstår om prissättning av
aktuella måltider. Dialog mellan utförare/avdelning Måltid och övriga
förvaltningar kring måltidspriser, har varit och är till delar fortfarande
tidsödande.
Generellt bör ett fortsatt fokus riktas på aktuella fasta kostnader inom
RSF, avdelning Måltid men även hos beställande förvaltningar, då dessa
tenderar att öka och fortsatt ska hanteras i relation till måltidspriser i
regionen.
Nyckeltal saknas i löpande redovisning och uppföljning av ekonomin
kring måltider inom förvaltningarna.
Inköp av livsmedel sker utanför ingångna livsmedelsavtal främst inom
förvaltningar UAF och SOF, vilket har negativ ekonomisk påverkan.
När det gäller kökslokaler för produktion och slutberedning i dagens
måltidsuppdrag, så saknas ett helhetsperspektiv som medverkat till
suboptimering. Trots hittills genomförda investeringar och insatser i
kökslokaler i regionen, så finns ännu behov av investeringar i föråldrade,
slitna och ej ändamålsenliga kökslokaler i form av renovering, anpassning
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funktioner
och
förutsättningar
för
att
klara
livsmedelslagstiftning som arbetsmiljölagstiftning.

kraven

i

såväl

Effektivitet
Flera köksenheter vid främst förskolor och skolor har för liten volym för
att tillagning ska kunna ske på ett effektivt sätt och att en hållbar
ekonomi kan uppnås.
Ovan omnämnda föråldrade, slitna och ej ändamålsenliga kökslokaler
har betydande inverkan när det gäller att kunna få till en effektiv tillagning
och distribution, hur arbete dagligen måste ske med ineffektiva flöden och
otillfredsställande arbetssätt för anställda.
En strategisk plan saknas även för periodiskt underhåll och kommunicerade
behovsinsatser i köken, skjuts framåt utan åtgärd.
Vid köksenheter med framförallt tillagning, så finns ett behov att klargöra
nuvarande roller och funktioner när det gäller chefskap/arbetsledning, till att
ha fullt fokus på verksamhetsmål och daglig drift. I praktiken handlar det
om otillräcklig kommunikation som i sin tur orsakar otydlighet, oklara
arbetsroller och funktioner kopplat till måltidsuppdraget och som har direkt
påverkan när det gäller effektiviteten i köken.
Relaterat effektivitet men också ekonomi, så är DD:s bedömning att
också funktioner och roller inom ledningsstaben i avdelning Måltid, RSF,
bör förändras via en verksamhetsanpassad struktur kopplad till
måltidsuppdraget och daglig drift.
Arbetsmiljö
I de kökslokaler som ännu är föråldrade, slitna och inte ändamålsenliga för
den verksamhet som bedrivs idag, så är arbetsmiljön för anställda
tungarbetad, stressig och dagligen riskfylld. Detta bedöms vara en av
orsaker till aktuella sjukfrånvarotal som uppmätts inom avdelning Måltid.
Brister i arbetsmiljön kan även vara avgörande och ses som
otillfredsställande vid nyrekrytering av personal till köken i regionen.
Resultat analys, översyn mat och måltidspolicyn samt förslag
organisation och lokalisering måltidsverksamhet
I kapitel 4, från sidan 21 framgår resultatet av genomförd översyn Mat- och
måltidspolicyn, ”Den goda måltiden”.
I kapitel 5, från sidan 24 beskrivs 3 förslag till alternativ organisation och
styrning för regionens framtida måltidsförsörjning.
Kapitel 6 från sidan 36, beskriver 2 förslag till förändrad lokalisering,
framtida produktion och distribution.
Samtliga förslag tar i beaktan de utmaningar och utvecklingsområden som
framgår ovan.
Förslag till ett nästa steg efter denna utredning, framgår sist i dokumentet
på sidan 55.
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2.

Introduktion
All måltidsverksamhet i Region Gotland drivs i egen regi och omfattar idag
verksamheter inom regionstyrelseförvaltningens (RSF) avdelning Måltid,
socialförvaltningen (SOF), hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) samt
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF). Regionstyrelseförvaltningen
har det övergripande processansvaret för den samlade måltidsprocessen i
Region Gotland. Regionstyrelsen har det politiska ansvaret för samtliga
måltidsenheter inom region Gotland, därmed även produktionsansvaret för
måltidsförsörjningen.
Största delen av måltidsverksamheten bedrivs inom avdelning Måltid (RSF)
och där totalt ca 10 400 portioner lunch samt middag/kvällsmat per dag
tillagas måndag-fredag, till förskola, skola, lasarettet, särskilda boenden,
ordinärt boende samt restauranger. Under lördag-söndag tillagas totalt ca
1 062 lunch och middag/kvällsmat per dag, till vårdavdelningar och enheter
inom HSF och SOF.
Den måltidsverksamhet som bedrivs inom socialförvaltningen, hälsooch sjukvårdsförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
omfattar slutberedning/viss tillagning och servering av måltidskomponenter.
Även frukost och mellanmål/kvällsmål tillreds/serveras vid aktuella enheter
inom dessa förvaltningar.
Inom avdelning Måltid (RSF) sker tillagning i 29 central-/tillagningskök och
12 mottagningskök. Tillagning av måltider sker även i 2 tillagningskök vid
Gotlands folkhögskola i Hemse och Fårösund, båda organiserade i
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen UAF). I samtliga tillagningskök
används konventionell matlagningsteknik/tillagning varm mat, med
varmhållning fram till servering.
I kök med leveranser till fyra särskilda boenden kyls även
måltidskomponenter ned till lunch/kvällsmat och måltider till helg, som
distribueras kylda till vardera enheten där måltidskomponenterna sedan
värms upp/sluttillagas inför servering.
Redogörelse av köksenheter, volymer, tillagning samt distribution
av måltider i region Gotland, se Nulägesbeskrivning, bilaga 1 sidor 25–27.
Inom avdelning Måltid (RSF) finns 113,24 helårstjänster, fördelat på 123
personer och vid Gotlands folkhögskola finns 8,80 tjänster, fördelat på 10
personer. Därmed finns totalt 122 helårstjänster, fördelat på 133 personer
med uppdrag i måltidsverksamhet.
Måltidsverksamheten i avdelning Måltid (RSF) är intäktsfinansierad med
köp- och säljförvarande, där överenskommelser årligen sker om
förutsättningar för måltidsservice.
I föreliggande rapport med tillhörande bilaga 1, Nulägesbeskrivning –
kartläggning Måltidsverksamhet Region Gotland, framgår analys och
resultat av utredningen.

2.1

Uppdragets genomförande och projektorganisation
I genomförandet har följande delområden utgjort bas för utredningsarbetet.
•
•
•

en kartläggning och nulägesbeskrivning
översyn mat- och måltidspolicyn
fördjupad analys, framarbetning förslag till förändring – organisation
samt lokalisering och produktionsplanering av måltidsverksamhet.
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Y-modellen ur Lundeberg, M. ”Verksamhetsutveckling – introduktion till tre
arbetsmodeller”) där följande tre steg omfattas; nuläget, framtida behov
och förutsättningar samt förändringsalternativ, har av DD använts i upplägg
av utredningsarbetet. Modellen är väl etablerad för verksamhetsutveckling
och där anpassning fortlöpande sker till aktuellt uppdrag.
Beslutad
projektplan
”Organisation
och
lokalisering
av
måltidsverksamhet i Region Gotland”, daterad 2019-12-17, har för
styrgruppen
utgjort
underlag
i
löpande
avstämning
under
utredningsarbetet.
Projektorganisationen har haft följande sammansättning:
•
•
•
•
•

Projektägare: Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef
Regionstyrelseförvaltningen.
Operativ projektägare: Josefine Jessen, chef avdelning Måltid.
Projektledare: Inger Stiltjestrand Svensson, DiningDevelopment AB.
Styrgrupp: Therese Thomsson SOF, Marit Lindgren SOF,
Ann-Charlotte Loréhn HSF, Magnus Claesson UAF, Charlotte Fahlén
RSF, Josefine Jessen avd. Måltid/RSF, Karolina Samuelsson, RSF.
Projektstöd: Britt-Louise Pettersson, avdelning Måltid.

Övriga som medverkat i projektarbetet som faktalämnare och sakkunniga,
framgår i Nulägesbeskrivningen, bilaga 1 sidor 4-5.
Resultatet av kartläggning, nulägesbeskrivning samt förslag i denna
slutrapport, har diskuterats och löpande under utredningsarbetet stämts av
med ovan nämnda deltagare i styrgruppen.

3.

Nuläget och analys
I detta kapitel redogörs inledningsvis för resultatet av genomförda intervjuer
med ett urval befattningshavare kopplat till projektets innehåll och resultat.
Intervjuer har även genomförts med politiker, såväl styrande regionråd som
regionråd i opposition. Samtliga intervjupersoner, se bilaga 1, sidan 4-5.
Härefter
följer
analys
relaterat
till
faktorer
som
framgår
i
nulägesbeskrivningen och som har beaktats relaterat organisation och
styrning, ekonomi, kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö. Förslag till
förändring ges även i skrivningar här.

3.1

Sammanställning resultat intervjuer
Det samtalsunderlag och frågor som generellt ställts vid intervjuerna och
som skickades till vardera intervjuperson före intervjun är:
1. Vad är ditt helhetsintryck av den måltidsförsörjning och service som idag
avdelning Måltid erbjuder olika måltidskategorier i regionen?
- Finns det specifika förutsättningar som du vill lyfta relaterat till
måltidsförsörjningen för sjukhus, skola och äldreomsorg?
2.
Hur
ser
du
måltidsverksamheten?

på

nuvarande

organisation

och

styrning

för

3. I projektuppdraget omfattas även att göra en översyn av Mat- och måltidspolicyn,
vad är din uppfattning om hur denna idag utgör styrning relaterat regionens
måltidsförsörjning?
- Vad är din uppfattning, har politiken framtida ambitioner som i någon specifik
fråga skiljer sig från vad som framgår i policyn idag?
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4. Övrigt som du anser viktigt att få med i projekt-/utredningsarbetet, när det gäller
en framtida hållbar försörjning av mat och måltider i Region Gotland och med
hänsyn till de långsiktiga effektmålen?
DD har valt att utan omskrivningar först redovisa resultaten från intervjuer
med personer utanför regionstyrelseförvaltningen, RSF och därefter resultaten från
intervjuer med personer verksamma inom RSF. Resultatet sammantaget från
intervjuerna framgår i tabellen 1 som följer.
Figur 1: Sammanfattning resultat intervjuer

Helhetsintryck

Organisation, styrning

Mat- och
måltidspolicyn

Övrigt, viktigt för
utredningen

God och bra mat,
specialkoster ibland ett
bekymmer i köken.

Bra organisation men
frustration – svårt göra
förändringar.

Viss styrning – används
till en del, men mer
sällan.

Bra, proffsigt – från golv
till chefskap, de flesta
nöjda.

Priser och modellen, vad
är vad? Vi når inte
varandra - komplext.

Används inte dagligen.
Men väl förtrogen med
att ”Måltid” följer den.

Lätt att samarbeta med
”Måltid”.

Inte nöjd med hur man
tar emot klagomål.
Otydlighet vem som gör
vad – roller kund och
leverantör.

Har vi för höga
ambitioner? Politiken
måste se helheten.

Likvärdiga
förutsättningar-för jämlik
hälsa, tillgängligt för alla.
Kommunikation.
Kökslokalers
förutsättningar t ex
förskolor måste vara
ändamålsenliga
”Regionhatten på”
Se över organisationen
”Måltid” mkt
administration idag, stelt.

Hög kvalitet maten.
Kan ej påverka men
förväntas göra
besparingar.
Rullar på och fungerar
bra, bra mat, nöjda. Bra
samarbete med köket.
”Måltid” har inte alltid tid,
inte ”på banan” när det
gäller flexibiliteten.
Rest. Strandgärdet:
Tråkig matsedel, ojämn
kvalitet, långa köer.
Helhetsintryck gott, bra.
Livsmedelsupphandling
viktig, närproducerat
viktigt. Kombinationen
varm/kyld mat – bäst
möjligt ska råda.
Strategiskt – mer att
önska.
Kostnadsjämförelser –
bra idag.
Forum finns idag men
pratar ej budget.
Krympande dialog idag
på ledningsnivå.
Bra samarbete på lägre
nivå – operativ nivå.
Vår kostkompetens
försvann vid
samgåendet, idag är vi
dåliga beställare.
Professionellt,
kostnadsmedvetet och

Förvaltningen anser det
dyrt- ifrågasätter
modeller. Överbyggnad
hos ”Måltid” som kostar?!
Frustration över att inte
kunna lämna avtalet.
Ansvar idag RS som
byggt relationer.
Enhetligt. Gemensam
grundmeny.
Avd. Måltid en icke
transparent verksamhet.
Svar ges ej –
svårgenomträngliga.
Mycket tid går åt till
”berättelser” – slutna i
”varann” som ett kluster.
Vi ställer raka frågor men
får ej svar. Avd. Måltids
OH-kostnader? Rigida
sitter fast – vi når ej
fram. Oerhört tillkrånglat.
Ej vara en verksamhet i
RSF?
Idag tappat
styrningsperspektiv.

Är vår policy idag och
visar på kvalitetsmedvetenhet. Svinn?
Dock krävs mer utbildn.
av personal på avd.
Används i ord. boende, vi
har ej styrning på annat
sätt. Bra med tillagning
nära verksamheten.

Skärpa upp syftet i
direktiv för utredningen
till ”ska”. Omvärlden
viktig att följa –
upphandling.
Kostnadsbilden
äldreboenden, vad är
skillnader i jämförelser.

Utgör styrning i stort.
Klimatsmart –
närproducerat före
ekologiskt, annan syn
idag. Kvalitet alltid
främst.

Se till likvärdiga
förutsättningar. Hur
säkerställs kompetensförsörjningen?
Miljön runt måltiden –
ska vara trevligt.

Policyn tydlig idag.
Närodlat, politiken stolta
– upphandling.
Policyn 2020 avgör
kundrelationen.

Många kök på liten yta i
Hemse – effektivitet?

Närhet och kostnader
avgör. Rätt nivå¨- stark
utbyggnadstakt.

Hur kan vi vara med och
styra utifrån våra behov?
Hur ska vi tillsammans
utveckla de strategiska
frågorna? – Saknas idag.

Håller fortfarande på
närproducerat, ekologiskt
och ”närtillagat”.

Styrning av köken?

Mer ekologiskt – äskat
pengar, utveckling att gå
ännu längre och lyfta in
klimatfrågan.

Styrning – bra med
policyn.
Fungerar bra idag.

Mat och måltidspolicyn –
hur många använder
den?

Svag politisk inriktning.

Hållbarhetsperspektiv
måste in.

Hur kan vi vara med och
påverka långsiktigt?

Köken – Avd. Måltid är
”investeringstung”.
Slutsatser kring geografi
och kök – t ex 3 förslag.
Medborgarnära service,
minskade kostnader och
utveckling.
Uppskattar maten, hög
status hos personalen –
få känna stolthet.
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lyhördhet. Vilja till dialog
-uppskattad verksamhet.
Bra generellt – rullar på.
Saknar återkoppling om
fakta och varför från avd.
Måltid – önskar mer
återkommande
rapporter.
Gott. God mat.
Bra.
Skola-förskola tydlighet
köksplan – balans i lagat
nära, bra mix idag.
Äldre; fler får maten till
sig.
Mycket gotländskt
gynnar.
Personal uppskattade i
köken – men utveckling
krävs, ökad kunskap och
utbildning.
Ojämn kvalitet.
Suboptimering.
Mycket gott generellt och
personal stolta.
Väldigt decentraliserat
idag, lagar mat på många
ställen, inte gratis och
kostnadseffektivt.

Avd. Måltid brister när
det gäller lyhördhet.
Bra inriktning idag.
Resultat intervjuer
med personer i RSF:
Bra organisation idag i
RSF och avd. Måltid.
Dialogen behöver
utvecklas, svårt ibland få
upp måltidsfrågorna på
förvaltningsnivå och till
politiken.
Organisatorisk hemvist?
Mer utrymme finns för
styrning
Beställarfunktioner –
finns mer samordning?
Interna org. – Stöd nära
varandra.
Bra utveckling inom
förvaltningen – tydligt
när det gäller
projektmodeller, styrning
och process.
Mkt mer samordning idag
och smidigare dialog.

Maten ok, men inte
sortimentet.

Köpande förvaltningar tar
mycket för givet.

Resultat intervjuer
med personer i RSF:

Bra relation till
avdelningschef.

I övergripande bra och
positivt med samarbete
uppåt/nedåt och med
köpande förvaltningar.

Nuvarande uppdelning
köksområden - vad kan
vi göra mer effektivt?

Upplevelsen –
hållbarhetspolicy när det
gäller produktion, socialt,
svenskt och miljö.
Generellt många policys
– bekymmer då inget
styr till slut. Vilka vill vi
styra mot, inriktning?
Effektivisering –
Kostnadseffektivt, att bra
grejer som görs – Miljö
och
hållbarhetsperspektiv.
Resultat intervjuer
med personer i RSF:
Är avd. Måltids främsta
styrdokument och
uppdraget helt klart.
Politiken -C – gröna
näringen, mer kan här
utvecklas.
Strategiskt ansvar, för
lite resurser på
förvaltningar.
Initiativet när det gäller
policyn kommer oftast
från ”Måltid”.
”Mat och måltidspolicyn
kommer inte vidare” –
utveckling inom SOF och
UAF.
”Måltids” strategiska
roller, hela
måltidsprocessen –
”Regionhatten på”.

Ombyggnad tillagnings-/
mottagningskök?
Särodla arbetsuppgifter
kök och pedagogisk
personal, större enheter.
Utveckla varm/kyld mat.
OBS! Skolmat,
äldreomsorg och
sjukhusmat är ett
konkurrensmedel.
Med hänsyn till de
långsiktiga effektmålen –
ta även in de ”mjuka
värdena”.
Ökad information från
RSF om vad som sker
kring måltidsservice.
Tydligare styrning av
upplevelsen och svinnfr.
Kompetensförsörjningen,
specialkoster – vägval.
Kyldmatsystem.
Kostnadseffektivitet är
viktigast frågan samt
hälsan.
Resultat intervjuer
med personer i RSF:
Utmaning: Relationer till
köpande förvaltningen.
SOC budget trycks ned.
Vikten av att samarbeta
på regionnivå.
Priset- få undan tvivlen
och bättre kunna
beskriva kostnader.
Heltid som norm, samt
kompetensförsörjning.

Kunder/förvaltningar ej
helt klara med
omfattning av hela
måltidsprocessen.

Förstå processtyrningen,
att vi tillsammans bär
måltiden.

”Glapp” med arbetet in i
de andra förvaltningarna.

Revidera kunddialogen
med UAF.

Positivt, mycket jobb
förskola + skola.

Mycket handlas idag
utanför avtalet.

Vi är duktiga idag men
inte framme.

Svinn – Agenda 2030.

”Stuprör” fr f a inom UAF
men även SOF.
Lokalstrategi, idag rörigt
och svårt, mkt förskjuts
framåt. Lokaler - behov
av åtgärder, förändringar
tar för lång tid.

Personalfrågor.
Likvärdigt upplevd
kvalitet. Laga mat nära
kunden.
Fasta kostnader går
stadigt uppåt.
Transporter?
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3.2

Organisation och styrning
I bilden nedan illustreras DD:s syn på en effektiv verksamhetsstyrning.
Den kan ses ur olika tidsmässiga perspektiv och på såväl nämndnivå och
förvaltningsnivå som verksamhetsnivå.
Planering (fas 1) handlar om att bestämma förutsättningarna för
verksamheten (mål, riktlinjer och restriktioner) som sedan ska följas i
genomförandefasen (fas 2). Det är viktigt att genomförandet följs upp och
analyseras (fas 3), för att på så sätt lära sig av sina erfarenheter och kan
vidta åtgärder (korrigera planeringsförutsättningarna) om det behövs
(fas 4). Utifrån detta läge kan man sedan skapa nya planer för
verksamheten.
Figur 2: Verksamhetsstyrning

1 Planera

Agera 4
2 Genomföra
Följa upp
och analysera 3

Uppföljning av verksamheten är en förutsättning för att kunna bedöma om
verksamheten
•
•
•

är ändamålsenlig och effektiv
följer lagstiftning, förordningar och gällande övriga regelverk
har en tillförlitlig redovisning och rapportering av verksamheten

Detta är vad som även brukar kallas intern kontroll.
Som framgår inledningsvis i denna rapport så är organisation och styrning
ett utvecklingsområde och som i analysdelen blivit tydligt. Även i resultat
från intervjuer ovan, så omnämns detta.
Utveckling av styrning när det gäller måltidsfrågor och uppföljning på
strategisk nivå bör enligt DD:s bedömning lyftas i samband med förslag till
ny revidering av mat- och måltidspolicy för Region Gotland. Detta parallellt
med att tydliggöra processtyrningen och samtliga förvaltningars
gemensamma ansvar att fullfölja fastställda processer för måltider i Region
Gotland.
För vardera måltidskategorin som RSF, avdelning Måltid (som utförare) har
en överenskommelse med, så finns en fastställd process som ytterst utgör
styrning för de aktuella måltiderna. En övergripande beskrivning av hur
processen ser ut för vardera förvaltningarnas (UAF, SOF och HSF) framgår i
Nulägesbeskrivningen, bilaga 1 sidor 10-13.
Region Gotlands framtida måltidslösningar ska ju fortsatt utvecklas och
tillgodose behoven och den flexibilitet som förväntas av hälso- och
sjukvårdsförvaltningen HSF, socialförvaltningen SOF och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen UAF.
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Måltidsuppdraget som idag är aktuellt för avdelning Måltid, i
Regionstyrelseförvaltningen (tidigare Serviceförvaltningen), utvecklas ännu
efter direktiv i KS-beslut antaget 2009-10-26. Dessa direktiv är enligt DD
till delar föråldrade och inte i relation till vad som idag ses som modern,
professionell måltidsdrift och försörjning av måltider i Region Gotland.
Med hänsyn till direktiven om effektivisering av organisation och lokalisering
i detta projekt, så kommer alternativa förslag till såväl organisatorisk
tillhörighet som driftslösningar för köksproduktion att belysas, se i kapitel 5
och 6.
Sett utifrån ett styrningsperspektiv så bör enligt DD, insatser kommuniceras
inom avdelning Måltids ledningsfunktioner, som bidrar till ökad effektivitet i
tillagningsköken och daglig köksdrift. Detta kan enligt DD fortsatt utvecklas
via att klargöra roller; chefskap och arbetsledarfunktioner, tydliggöra
måltidsuppdraget och de funktioner som ska utföras i köken.
3.2.1

Ekonomi,
ansträngd
ekonomi
i
regionen
ställer
även
krav
på
måltidspriser
Det rådande läget som pågått under våren 2020 och ännu pågår på grund
av coronapandemin och parallellt med denna utredning, kommer ytterligare
medverka till en ansträngd ekonomi totalt i Region Gotland. Denna situation
kommer avspegla sig också i de kommande budgetprocesser som sker inom
samtliga förvaltningar och hur tilldelning av budgetramar från
regionstyrelsen kommer ske.
Måltidsverksamheten, i avdelning Måltid, är intäktsfinansierad med köpoch säljförfarande. Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Måltid tilldelas
årligen ekonomiskt tillskott för att i sin interna prissättning kunna hantera
bland annat ökade personalkostnader och prisutveckling när det gäller till
exempel livsmedelskostnader. Regionstyrelsen har också tagit beslut om
och årligen avsatt resurser för investeringar i kökslokaler i form av
renovering och ombyggnationer, men som under ett verksamhetsår
förändrats och skjutits fram över tid. Flera köksprojekt är på gång, men där
ännu finansiering saknas eller att beslut om finansiering inväntas från
Regionstyrelsen. Därmed uteblivna planerade insatser i flera kökslokaler.
Köpande förvaltningar HSF, SOF och UAF tilldelas årligen en budget
för sin egen del av måltider som ska serveras. Inom respektive förvaltning
används sedan olika ekonomistyrningsprinciper och prioriteringar, som
medverkar till att olikheter uppstår i den slutliga budgeten som avsätts för
köp av måltider från avdelning Måltid.
När det gäller måltidskostnadernas utveckling i regionen åren 2016-2020 så
har det skett i relation till förändrade/ökade livsmedelspriser, förändrad
servicenivå utökad/minskad, samt där det varit aktuellt med investeringar
kopplade till lokaler för produktion/måltidsservering som påverkat fasta
kostnader. Generellt där ombyggnationer och renovering sker i kökslokaler
så ökar den fasta kostnaden, som därmed totalt medför ökning av
måltidskostnaden per portion.
Sett till måltidskostnadernas utveckling i Region Gotland i jämförelse med
andra
kommuner
och
regioners
måltidskostnader,
rörligt
pris/livsmedelskostnad så framgår följande för vardera förvaltningen:
•

UAF- Förskola, Skola och Gymnasium – mindre skillnader, något
högre eller något lägre än jämförelsetalen.
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•

SOF - Äldreomsorgen – mindre skillnader, något högre eller lägre än
jämförelsetalen.

•

HSF - Sjukvården, totalt pris både rörlig och fast kostnad; högre pris
i jämförelse med några regioner, men också lägre vid jämförelser.
Skillnader här beror till stor del på vilken matlagningsteknik som
används. I jämförelse med motsvarande produktionsteknik visar sig
prisnivån vara likvärdig, medan andra produktionstekniker visar på
både dyrare och billigare prisnivå.

Den prismodell som idag används inom RSF, avdelning Måltid skapar
oenighet relaterat dess innehåll, är svår att kommunicera från avdelning
Måltid och ses av övriga förvaltningar HSF, SOF och UAF, även svår att
förstå. Detta föranleder att en tydlighet kring framtida prissättning och
en prismodell enligt DD, som öppnar upp för dialog om valmöjligheter
och flexibilitet för kund/köpande förvaltning.
Fastighetsavdelningen har valt att till avdelning Måltid, lyfta över samtliga
kostnader kopplat till aktuella verksamhetsförändringar i kökslokaler.
Detta har medfört att kostnaderna ur avdelning Måltids perspektiv, har
”rusat i höjden”. Investeringar i kökslokaler tillförs hyran för lokalen och
påverkar därmed också en höjning av måltidspriset per portion, som även
ovan nämnts.
När det gäller garanti för volymer inom Regionstyrelseförvaltningen,
avdelning Måltid, så bedömer DD att viss förändring kan ske som ger
minskade volymer för måltidsproduktionen totalt. Detta med anledning av
till exempel bolagisering av verksamhetsområden hos övriga förvaltningar
där måltidsservering sker, eller annan förändring som påverkar antalet
gäster. Konsekvens härav blir för Regionstyrelseförvaltningen, avdelning
Måltid att verksamhetsanpassa och minska kostnader i takt med
förändrade volymer.
Vardera budgeten för aktuella måltidsverksamheter är fortsatt ett
”styrmedel” och där utvecklingsmål och handlingsplan med åtgärder
kopplade till finansiering av verksamheten, har stor och avgörande
betydelse. Värdet av en löpande uppföljning och redovisning då det gäller
samtliga regionens måltidsverksamheter och med aktuella olika måltider, är
även betydande för fortsatt utveckling av budgetarbetet och modeller för
prissättning.
Mot bakgrund av detta ovan så bör fortsatt tydliga mål och riktlinjer för
kvalitet och ekonomistyrning utvecklas, samt att struktur för uppföljning av
kvalitet sker med systematiskt tillvägagångssätt.
Förslag till alternativ prismodell samt nyckeltal för uppföljning såväl ekonomi
som kvalitet beskrivs i kapitel 5.
3.2.2

Effektivitet,
ännu slitna tillagningskök, små tillagningsvolymer, otillräcklig
arbetsledning
Standard och utformning av aktuella kökslokaler är varierande och till delar
(ca 60 %) inte ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs idag. Detta
har stor inverkan när det gäller att för anställd personal kunna få till en
effektiv tillagning och distribution, hur arbete dagligen måste ske med
ineffektiva flöden och otillfredsställande arbetssätt.
Vid flera (ca 9 st.) mottagningskök är kökslokalen ännu av privat
hushållskaraktär, sliten och med för liten bruks-/köksyta för att kunna
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bedriva köksverksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Flöden och funktioner
är här svårhanterliga att säkerställa.
Flera av köken vid förskola och skola har för liten tillagningsvolym, därmed
begränsade förutsättningar att kunna få till en effektiv produktion. Parallellt
finns en överkapaciteter vid Strandgärdets kök, Visby lasarett, som inte
nyttjas idag. Mer om kökens förutsättningar framgår i avsnitt 3.2.5.
DD har vid besök i tillagningsköken och i samtal/möten med avdelning
Måltids anställda, upplevt att det finns otydlighet när det gäller arbetsroller
som är kopplade till chefskap och arbetsledning i daglig drift.
Tungarbetad och riskfylld arbetsmiljö för anställda
Då 60 % (av totalt 42 kök) av kökslokaler varav 16 tillagningskök och 9
mottagningskök ännu är i stort behov av renovering-/ombyggnation, så är
detta också en arbetsmiljöfråga relaterat anställdas hälsa.
Härmed är DD:s bedömning att arbetsmiljön för anställda är högst
varierande från att fungera väl, men också att dagligen vara tungarbetad
och riskfylld.
3.2.3

Kvalitet,
gäst-/kundnöjdhet, ojämn och ej likvärdiga förutsättningar
Av det helhetsintryck som DD fått under utredningsarbetet, så uttrycks att
den mat och måltider som serveras är bra och/eller har hög kvalitet, samt
smakar gott. Flera ger även uttryck för, att man har ett bra och
professionellt samarbete med köken och avdelning Måltid. Samtidigt
uttrycks att måltidsupplevelsen och dess kvalitet är varierande och att
olika/ej likvärdiga förutsättningar råder på aktuella enheter. En av orsaker
här enlig DD:s bedömning är att Mat- och måltidspolicyn, ”Den goda
måltiden” inte används frekvent i förvaltningarna UAF, SOF och HSF. Vilket
även styrkts av företrädare i förvaltningarna ovan, i samband med
nulägesbeskrivning samt översyn av mat och måltidspolicyn.
När det gäller gästupplevelsen i restaurang vid Strandgärdet, Visby lasarett
så upplevs av personal och besökare matsedeln tråkig och maten ojämn i
kvaliteten. Långa köer upplevs också som besvärande.
Uppföljning av måltidens kvalitet är systematisk via en årlig
kvalitetsutvärdering och NKI-enkät (Nöjd-Kund-Index). Under 2019
skickades enkäten ut till 70 respondenter inom beställande förvaltningar och
med en svarsfrekvens på 54%. Sammantaget landade 2019 års NKI på 65,9
- en nedgång från 2018 års 67. Förklaringen till tillbakagången anges i det
något lägre resultatet på fråga om hur nära Måltid befinner sig en perfekt
måltidsservice. Mer om resultaten av denna enkät samt en under våren
2020 genomförd nationell benchmarking Best Service, kopplat till
kvalitet och patientmåltider i Region Gotland, beskrivs i bilaga 1, sidan 24
samt 30.
En dialogmodell finns och används även, för måltidsverksamhet och löpande
kunduppföljning med aktuella förvaltningar HSF, SOF och UAF, när det gäller
måltidsservice
enligt
överenskommelser
med
avdelning
Måltid,
Regionstyrelseförvaltningen.
DD:s bedömning är att modellen fortsatt kan utvecklas i samverkan med
aktuella förvaltningar HSF, SOF och UAF för att succesivt skapa den
öppenhet och flexibilitet som är ”nyckeln” till framtidens måltidslösningar
för samtliga kategorier i Region Gotland.
Generellt oavsett kvalitetsutvärdering och den benchmarking som beskrivits
ovan, så handlar måltidernas kvalitet om såväl upplevd kvalitet hos
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barn, elever, äldre, patienter, personal och besökare, men också om så
kallad
systemkvalitet.
Med
systemkvalitet
avses
som
exempel
näringsinnehåll och livsmedelskvalitet, men också valmöjlighet i rätter,
variation och anpassning i tid för önskat ätande hos vardera
måltidskategorin.
3.2.4

Miljö,
mål och indikatorer finns att använda
I strategisk plan och budget 2020-2022 för Region Gotland, finns relaterat
regionens koncernstyrkort mål antagna av regionfullmäktige för perioden
2020-2023.
Ett
av
de
målområden
som
kan
härledas
till
måltidsverksamheten är Ekologisk hållbarhet med följande mål:
nr 7 - Gotlands klimatavtryck minskar
nr 8 - Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
nr 9 - Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystem.
Följande indikatorer relaterat målen ovan och som i detta sammanhang
bör omnämnas är ”Energianvändning i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA”
och här aktuella kökslokaler där inga energimätningar eller uppföljning av
elanvändning idag sker. Här finns enligt DD betydande potential
för effektivisering och detta utan stora och komplicerade insatser och
åtgärder.
Även indikator ”Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VAnätet, andel (%)” kan härledas till måltidsverksamheten och där regionens
måltidsdrift måste ges garantier om tillgång till vatten av god kvalitet 365
dagar per år.
När det gäller indikator ”Klimatpåverkan från Region Gotlands
livsmedelsinköp, kg CO₂-ekv/kg inköpt livsmedel”, så har detta följts upp
i avdelning Måltid under 2018 och 2019. Andel utgör % i kronor av totala
inköpen livsmedel. Värden för 2018 och 2019 framgår i bilaga 1, sidan 22.
Gällande miljöfrågan så omnämns här även att svinn, miljömärkta råvaror
och transporter utgör del av måltidsverksamheten i region Gotland.
Rutin finns framtagen och används när det gäller bland annat
beställningsprocess
för
minskat
svinn
mellan
avdelning
Måltid,
Regionstyrelseförvaltningen och aktuella köpande förvaltningar. Ett
avdelningsövergripande
utvecklingsarbete
pågår
inom
avdelning
Måltid för att minska svinn. Fortsatt utveckling när det gäller mätning och
minskning av berednings- och tillagningssvinn i köken parallellt med
översyn av arbetsrutiner, bör på sikt medföra att budgeterade medel för
livsmedel inte behöver ökas.
Årlig uppföljning %-andel av totala inköpen ekologiska livsmedel, svenskt
kött, svensk kyckling och gotländska livsmedel, sker inom avdelning Måltid
och framgår i Nulägesbeskrivningen, bilaga 1 sidan 22.
DD:s
bedömning
är
ett
fortsatt
tydligt
fokus
i
framtida
livsmedelsupphandlingar, där höga krav på kvalitet och djurhållning
samt uppdelning i mindre produktområden/”varukorgar” gör det möjligt för
lokala/gotländska leverantörer att lämna anbud.
Externa transporter med livsmedel sker idag 1-5 dagar per vecka till
vardera tillagningsköken (31 st. inkl. folkhögskolan), även mottagningskök
och serveringsenheter tar emot externa leveranser.
Interna transporter sker mellan tillagnings- och mottagningsköken, samt
från Strandgärdets central-/tillagningsköks livsmedelsförråd, där packning
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av livsmedelsleveranser huvudsakligen sker till avdelningar på lasarettet
samt viss del inom äldreomsorgen.
Med
hänsyn
till
geografiskt
område
samt
möjligheter
till
omstrukturering av måltidsproduktion och distribution, så ser DD
möjligheter till effektivisering och förändring när de gäller lokalisering av
måltidsverksamheten, se förslag i kapitel 6.
3.2.5

Kökslokaler - status och förutsättningar övrigt
Enligt DD:s bedömning är kökslokalerna i region Gotland ett
utvecklingsområde där insatser fortsatt krävs. Många kök är föråldrade i sin
utformning, slitna när det gäller inredning, golv, väggar, tak samt med
eftersatt underhåll.
Flera kök, både tillagnings- och mottagningskök har för liten köks/bruksyta för den verksamhet, volymer och funktioner som sker idag,
Brister är påtagliga i flera av köken när det gäller att kunna tillgodose
krav i livsmedelslagstiftningen – rätt flöden (rena och smutsiga), tillagning
av allergi- och specialkoster, varumottagning och yta för avemballering,
diskenhet inte frånskild från övrig produktion etcetera.
När det gäller att tillgodose krav i arbetsmiljölagstiftningen relaterat
anställdas arbetsmiljö och hälsa, så är det svårt i flera av köken
då arbetsmiljön i kökslokalerna dagligen är tungarbetad och riskfylld.
För att belysa nuläget enligt DD:s bedömning när det gäller köksenheternas
(totalt 42 kök) status och behov av insatser, så har köken inordnats i 3 olika
kategorier. Beskrivna förutsättningar utgör även utgångsläge i förslag till
lokalisering av måltidsverksamheten i regionen.
Vad som beskrivs inom vardera kategorin i följande
kännetecknande för varje kökslokal i kategorin 1, 2, 3.

tabell

1,

är

Tabell 1: Kökens status – samlad bedömning och kategoriindelning

KATEGORI 1 – Köksenheter med sämst förutsättningar, utgör 59 %:
Tillagningskök - Kökslokalen sliten, föråldrad och där endast mindre/icke tillräcklig renovering
har gjorts, med för liten bruks-/köksyta för de funktioner och verksamhet som bedrivs idag.
INSATSER KRÄVS.
•
16 köksenheter (38 %):
Fole skola, Kräklingbo, Norrbackaskolan, Solbergaskolan, Terra Novaskolan, Forellen fsk,
Storken fsk, Vitkålen fsk, Klubbsvampen fsk, Eskelhem skola, Stånga skola, Öja skola,
Havdhem skola, Södervärnskolan, Gråboskolan, Folkhögskolan Fårösund.
Mottagningskök - med för liten bruks-/köksyta, slitet, flera av privat hushållskaraktär.
INSATSER KRÄVS.
•
9 köksenheter (21 %):
Endre skola, Dalhem skola, Vänge skola, S:t Hans skola, Alléskolan, Humlegårdsskolan,
Lyckåkerskolan, Västerhejde skola, Restaurang/Café Korpen.
KATEGORI 2 – Köksenheter m behov insatser och där potential finns, utgör 21 %:
Tillagningskök – Kökslokal till delar renoverad, ytterligare renovering och insatser krävs.
Möjligheter och potential finns.
•
9 köksenheter (21 %):
Solklintskolan, Slite, Väskinde skola, Roma skola, Strandgärdet, Visby Lasarett, Tjelvarskolan,
Klinteskolan, Högbyskolan, Wisbygymnasiet, Folkhögskolan Hemse.
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KATEGORI 3 – Köksenheter med bäst förutsättningar/god status, utgör 20 %:
Tillagningskök – Nytt och/eller med god status för den verksamhet som bedrivs idag, men ngt
med liten volym och för liten bruks-/köksyta.
•
4 köksenheter (10 %):
Törneqvior fsk, Kabyssen fsk, Garda skola, Stenkyrka skola.
Mottagningskök – Bra, alternativt med pågående insats, ngt med liten volym.
•
4 köksenheter (10 %):
Fårösundsskolan (vid ombyggn) Lärbro skola, Sanda skola, Polhemsskolan (nybyggn)

Detaljer om behovet av insatser relaterat varje köksenhet ovan i tabell 1,
delger DD gärna efter denna utrednings färdigställande.
Bedömning av kökens status och funktioner är gjord med utgångspunkt i
krav som ställs i livsmedelslagstiftningen som beskrivits ovan när det gäller
att kunna säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten, men också krav i
arbetsmiljölagstiftning och förordningar (SFS 1977:1160, AFS 2009:2, AFS
2018:1), när det gäller arbetsplatsens utformning och krav för arbetstagares
säkerhet och hälsa. Härutöver förutsättningar och funktioner som krävs för
att kunna utföra en professionell, effektiv och ekonomiskt hållbar
måltidsverksamhet.
Brytpunkter för lönsam tillagning samt beskrivning av kökstyper och dess
olika funktioner samt ytbehov framgår i kap 6.
I avsnitt 3.2.2 har faktorer beskrivits som har inverkan på
köksverksamheten när det gäller såväl effektivitet som lönsam och
kostnadseffektiv tillagning. Av tabell 2 som följer på nästkommande sida
och i kolumn där aktuell volym – Antal LUNCH framgår, så visar
grönmarkerade fält en otillräcklig och för låg tillagningsvolym, för att
uppnå en kostnadseffektiv produktion.
Gulmarkerade fält i tabell 2 visar köksenheter där köks-/bruksytan idag är
för liten för de funktioner och verksamhet som bedrivs i köket idag. Detta
med hänsyn sett till kraven att kunna ge garantier för säkerställande av
livsmedelshygienisk kvalitet, men också i flera av köken med hänsyn
till den volym lunchmåltider som köket har idag, både tillagnings- och
mottagningskök.
Stjärna *, anger att här endast finns ett "serveringskök" som tar emot
samtliga måltidskomponenter.
I tabell 2 som följer framgår samtliga köksenheter i Region Gotland med
aktuell volym lunchmåltider, typ av kök, bygg-/renoveringsår, bruksyta,
samt antal tjänster och personer som finns och arbetar i köket. Angivna
uppgifter för bemanning och personal i köken är från 2019.
DD reserverar sig för mindre avvikelse gällande volym vid enstaka
enheter efter genomförd kartläggning och nulägesbeskrivning.
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Tabell 2: Sammanställning köksenheter i Region Gotland

Köksområde 1 Köksenheter:
Sol kl i nts kol a n, Sl i te
Fol e s kol a
Stenkyrka s kol a
Stra ndgå rden, Få rös und
Vä s ki nde s kol a
Roma s kol a
Krä kl i ngbo s kol a
Få rös unds kol a n-högs ta d
Lä rbro s kol a
Endre s kol a
Da l hem s kol a
Vä nge s kol a
Summa:

Köksområde 2 Köksenheter:
Stra ndgä rdet, La s a rett
* Restaurang Gråbo Äb
Res ta ura ng/Ca fé Korpen
* Restaurang Strandgärdet
Summa:

Köksområde 3 Köksenheter:
Norrba cka s kol a n, Vi s by
Tjel va rs kol a n, Vi s by
Sol berga s kol a n, Vi s by
Terra Nova s kol a n, Vi s by
Törneqvi or förs kol a , Vi s by
Forel l en fs k, Vi s by
Storken fs k, Vi s by
Vi tkå l en fs k, Vi s by
Kl ubbs va mpen fs k, Vi s by
Ka bys s en fs k, Vi s by
S:t Ha ns s kol a n, Vi s by
Summa:

Köksområde 4 Köksenheter:

Anta l LUNCH ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
övr gä s ter
547
167
99
199
334
841
34
115
103
73
98
48
2658
Anta l LUNCH ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
övr gä s ter
754
54
80
209
1097
Anta l LUNCH ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
övr gä s ter
677
239
751
180
68
71
62
66
49
90
163
2416
Anta l LUNCH ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
övr gä s ter

Es kel hem s kol a
Kl i ntes kol a n
Ga rda s kol a
Stå nga s kol a
Högbys kol a n, Hems e
Hems e Äl dreboende/VC
* Restaurang Oasen
Öja s kol a , Burs vi k
Ha vdhem s kol a
Sa nda s kol a
Summa:

73
490
120
95
443
136
72
71
102
52
1654
Anta l LUNCH Köksområde 5 ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
Köksenheter:
övr gä s ter
Södervä rn s kol a , Vi s by
1 151
Wi s by Gymna s i et
2 000
Grå bos kol a n, Vi s by
218
Al l és kol a n, Vi s by
195
Humlegårdsskolan, Visby
39
Lyckå kers kol a n, Vi s by
153
Vä s terhejde s kol a , Vi s by
238
Polhemsskol (nybygg 100 lunch)
49
Summa:
4 043

Folkhögskolan Gotland
Hems e
Få rös und
Summa:

Anta l LUNCH el ever
120
60
180

Ti l l a gni ngs kök

Motta gni ngs kök

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

316
53
55
117
83
194
37
52
106
42
38
36

2009
2010
2017
Uppg s a kna s
2012
2017
2009
2014
Uppg s a kna s
2006
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s

4,83
1,50
1,00
3,50
2,00
3,63
0,63
0,75
0,69
0,56
0,81
0,63
20,53

5
2
1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
24

Motta gni ngs kök

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

X

851
30
90

Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s

20,21
1,50
1,50
2,00
25,21

21
2
2
2
27

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

164
103
235
105
100
63
35
58
33
58
47

2016
2016
2016
Uppg s a kna s
2017
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
2014
2016
2013
Uppg s a kna s

3,63
1,88
4,88
1,62
1,00
0,75
0,75
1,50
0,75
1,00
1,38
19,14

4
2
5
2
1
1
1
1
1
1
2
21

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

X
X
X
X
X
X

45
221
120
64
182
398

X
X

29
86
66

Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
2011
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
2016

0,75
3,64
1,37
0,94
3,75
5,00
0,20
1,50
1,00
0,75
18,90

1
4
2
1
4
5
1
2
1
1
22

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

161
365
58
45
42
46
26
61

Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
på gå r
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
2014
2019
2017/2020

Köks -/bruks yta
m²
175
15

Byggå r/s ena s t
renoveri ng
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s

4,65
5,63
1,79
1,50
0,80
1,50
2,19
1,00
19,06
Anta l
tjä ns ter
6,00
2,80
8,80

5
7
2
2
1
2
3
1
23
Anta l
pers oner
7
3
10

X
X
X
X
X
X
X

7
Centra l /Ti l l a gni ngs kök

X
X
X
X
X
5

X

1

1

Ti l l a gni ngs kök

Motta gni ngs kök

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

X
1

Ti l l a gni ngs kök

Motta gni ngs kök

8

X
1

Ti l l a gni ngs kök

Motta gni ngs kök

X
X
X

3
Ti l l a gni ngs kök
X
X
2

X
X
X
X
X
5
Motta gni ngs kök
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3.2.6

Pågående effektiviseringsprojekt för minskade kostnader
I uppdraget har även ingått att belysa pågående arbeten och projekt med
ambitioner att minska kostnader i aktuella förvaltningar när det gäller
verksamhet som berör mat och måltider.
RSF, Avdelning Måltid
Inom avdelning Måltid har besparingar om ca 5 mkr genomförts
de senaste åren. Detta i form av ren effektivisering, men också minskade
volymer som ej kunnat hanteras genom att sänka fasta kostnader.
Exempel på projekt som har genomförts i avdelning Måltid är:
- Översyn tidigare kostutredning/ombyggnationer – förslag till förändrade
investeringar har lett till minskade investeringsmedel och minskade
driftskostnader, till exempel Hemse: minskad driftskostnad på 2 mkr i
jämförelse med plan 2010. Minskade investeringsmedel från 13,2 mkr
(2015) till 8,1 mkr (2019).
- Löpande dialog och försök till större enheter på lov (skolans del) som till
viss del har utvecklats. Delvis genomfört, dialog pågår. Besparingar:
minskat behov av måltidspersonal samt transporter.
- Minskad ledning, en person. Genomförd. Besparing: 700 tkr/år
- Nedläggning av restauranger med underskott. Under utredning.

SOF, HSF, UAF
Pågående arbeten och projekt inom övriga förvaltningar kopplat till måltider
och minskade kostnader beskrivs i följande text:
SOF:
- Ambition att få ner kostnaderna för måltider som beställs till särskilt
boende.
- Beslut om konkurrensutsättning i Hemse - faktum/konsekvens,
särskilda boenden som konkurrensutsätts förändrar det totala behovet av
måltider.
Förvaltningen framhåller samtidigt att det i pågående effektiviseringsprocess
är svårt att se sin egen del i detta arbete, då avdelning Måltid förfogar över
resurserna.
HSF:
- I samverkan med avd. Måltid mäta och minska svinn vid beställningar av
måltider.
- Arbete med att ha ett standardsortiment i både kylskåp och ”skafferi” på
vårdavdelningar, i samverkan med köket genom att beställningslistor blir
tydligare i vad som är standard.
UAF:
- Endast beslutade ombyggnationer av kök sker. Inga andra satsningar för
övrigt, i avvaktan denna utrednings resultat.
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4.

Översyn Mat och måltidspolicyn ”Den goda måltiden”
Enligt antagna riktlinjer så ska en översyn av Mat och måltidspolicyn – Den
goda måltiden, ske en gång per mandatperiod. Inom ramen för denna
utrednings etapp 1, har en översyn genomförts.
Översynen har omfattat dels en genomgång av mat- och måltidspolicyns
olika delar, parallellt med aspekter som DD föreslår bör tillföras, dels en
genomgång av fakta och resultat från föregående uppföljning av Mat och
måltidspolicyn 2014-2015. Regionfullmäktige antog en ny reviderad
version 2015-06-15 § 201. Bilden visar denna/nuvarande policys framsida.

Bildkälla: www.gotland.se

Vidare har intervjuer genomförts där frågor ställts till såväl ansvariga
politiker, förvaltningsföreträdare som verksamhetsansvariga där måltider
utgör del av verksamheten. Exempel på frågor som ställts är;
▪

I projektuppdraget omfattas även att göra en översyn av Mat- och
måltidspolicyn, vad är din uppfattning om hur denna idag utgör
styrning relaterat regionens måltidsförsörjning? Vad är din
uppfattning, har ni/politiken framtida ambitioner som i någon
specifik fråga skiljer sig från vad som framgår i policyn idag?

▪

I projektuppdraget omfattas ju även att göra en översyn av Mat- och
måltidspolicyn, vad är din uppfattning om hur denna idag utgör
styrning
relaterat
regionens
måltidsförsörjning
och
de
måltidskategorier som du företräder?

Resultatet från intervjuer framgår i ovan i figur 1, kolumn ”Mat- och
måltidspolicyn” sidan 10-11, men också av följande sammanfattning:
”Policyn som styrdokument är i sin helhet bra, men anses för övergripande
och ibland svår att omsätta i daglig verksamhet. Information och kunskap
om policyns innehåll och användning, saknas dock ute i verksamheter där
mat och måltider bereds, tillagas och serveras.
Som tidigare nämnts så är policyn endast i begränsad omfattning realiserad
i de verksamheter som tillhandahåller mat, vilket kan vara en av orsaker till
ojämn kvalitet.
Inom avdelning Måltids verksamhet används policyn dagligen som ett
styrdokument. Inom övriga förvaltningar/avdelningar SOF, HSF, UAF och
RSF, Kultur-Fritidsavdelningen, används policyn till delar eller endast
sporadiskt. Detta bedöms bero på att det i varierande omfattning finns
utarbetade riktlinjer och rutiner, i linje med policyns syfte som framgår av
Mat- och måltidspolicyn (sid 9) vid ”Genomförande, uppföljning och ansvar”.
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I varierande omfattning sker även uppföljning genom - kund- och
brukarundersökningar – att kravställningar vid upphandling av livsmedel och
måltider
fullföljs
att
granska
miljöeffekterna
enligt
anvisningarna
i
miljöprogrammet
samt
att
dokumentera
kompetensutvecklingsinsatser.
Framtagna riktlinjer för specialkoster omfattar endast måltidskategorier
inom UAF och beställarkompetens kring måltider saknas i varierande
omfattning inom förvaltningarna.
Ett klargörande om ”vem” som har ansvar för policyn krävs och
övergripande delar måste anpassas efter politikens förändrade synsätt och
ambitioner idag. Även
anpassning
efter
rådande
organisatoriska
förändringar som påverkar måltidsverksamheter måste göras.
När det gäller inköp inom förvaltningarna så sker ca 90 % av inköp till
caféer inom UAF, utanför livsmedelsavtalet.
Inköp utanför avtal sker i mindre (avd. Måltid 7.20 %, 2019) eller större
omfattning, även i övriga förvaltningar men där uppföljning saknas.
Avgörande faktorer för ”Den goda måltiden” är bland annat att följa avtal,
val av livsmedel, tillagningssätt och transporter”
4.1

Förslag till revidering mat och måltidspolicyn
Av Mat- och måltidspolicyn – Den goda måltiden” framgår att samtliga
Region Gotlands verksamheter för barn, elever, patienter, brukare, besökare
och medarbetare idag omfattas. Policyn omfattar även mat och måltider i
verksamhet som regionen handlar upp på entreprenad. Vidare omfattas
livsmedelsutbudet i cafeterior/kiosker/automater i lokaler med verksamhet
som regionen ansvarar för, till exempel ungdomsgårdar, skolor,
arbetsplatser och liknande.
Vidare framgår i Region Gotlands Vision 2025 att ”ett av de övergripande
målen är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet.
Dessutom ska hälsan vara jämlikt och jämställt fördelad. Det övergripande
målet för miljön är att Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och
klimatfrågor. En regional mat- och måltidspolicy är ett redskap i arbetet
med att tillämpa strategier och nå beslutade mål.” Ansatsen i regionen
kopplat till hälsa och miljö är med andra ord fortsatt framåtinriktad.
Region Gotland ska i all verksamhet erbjuda ”Den goda måltiden” och med
följande definition klargörs innebörden och måltidens egenskaper: Den goda
måltiden är för den enskilde individen tilltalande och hälsosam och intas i en
trivsam miljö. Den är miljö- och klimatanpassad¹, energieffektiv och
bidrar till en hållbar utveckling².
1. I Mat och måltidspolicyn ”Den goda maten” används genomgående begreppet
miljö/miljöanpassad. Det innefattar här även klimat/klimatanpassad.
2. Brundtland-kommissionens definition av hållbar utveckling: En hållbar utveckling är
en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.
---------------------------------------------------------------

Med bakgrund i intervjuresultat och skrivningar som framställts ovan, så
finns ett behov av uppdatering och revidering av Mat- och måltidspolicyn.
Inledningsvis bör ansvariga politiker i Regionstyrelsen ge sina inspel kring
ambitioner och mål, när det gäller mat och måltider för Region Gotland och
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i relation till förändrade synsätt och rådande förutsättningar idag. Enligt
DD:s erfarenheter så är politisk styrning alltigenom avgörande även när
det handlar om att öka andelen närproducerat och ekologiskt i offentliga
måltider.
Ytterligare faktorer som enligt DD bör tas hänsyn till vid revidering av Matoch måltidspolicyn är att:
▪

Livsmedelsstrategin - En regional mat- och livsmedelsstrategi för
Gotland 2016-2025 med dess ambitioner, ”samverkar” och utgör
hjälp och stöd i regionens utveckling av mat och måltider, när det
gäller upphandling av livsmedel.

▪

En definition av begreppet ”närproducerat” tas fram samt en
modell/sätt att kunna mäta och följa upp andel av inköpen.

▪

Riktlinjer för specialkoster tas fram som omfattar måltidskategorier
inom samtliga förvaltningar, där måltidsverksamhet finns.

▪

Agenda 2030 bör synliggöras och ”ges mer tyngd” när det gäller
hållbarhetsperspektiv, likvärdighet och jämlik hälsa.

▪

En
controllerfunktion
måltidsverksamhet.

▪

Säkerställd kompetens ska finnas hos beställarfunktioner för att
tillgodose varje måltidskategori och individers behov av rätt
måltidslösning.

▪

Ambitioner är i balans med de ekonomiska förutsättningar som ges
för att bedriva måltidsverksamheten.

▪

Mat- och måltidspolicyn är realiserbar och genomförbar.

ska

utses

vid

entreprenaddrift

av

I utformning ny reviderad version till mat och måltidspolicy för Region
Gotland, så föreslås att detta styrdokument och policy, fortsatt utgör tre
delar:
1. Policy i övergripande - politikens inriktning och ambitioner för mat och
måltider i regionen
2. Riktlinjer – konkreta och verksamhetsanpassade, med utgångsläge
i likvärdiga/gemensamma grunder för samtliga förvaltningar.
3. Handlingsplan – tas fram efter beslut om ny policy och riktlinjer, där
konkreta förutsättningar och aktiviteter för implementering framgår.
Med förslag till upplägg och utformning ovan, så möjliggörs bland annat
förutsättningar förtydligande av styrning och ansvar, likvärdighet när det
gäller måltiders kvalitet samt riktlinjer och rutiner för uppföljning, i linje
med policyns syfte. Samtidigt med att en struktur byggs upp som stödjer
samtliga måltidsverksamheter i måluppfyllelsen.
Vidare riktlinjer för specialkoster som omfattar samtliga förvaltningars
måltidskategorier, samt ökad avtalstrohet när de gäller livsmedelsinköp.
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5.

Förslag organisation
Av långsiktiga effektmål för uppdraget, så framgår att fortsatt utveckling av
organisation relaterat måltidsverksamhet i Region Gotland, ska ske ”för
fortsatt hög kvalitet och samtidigt effektiva processer”.
I Strategiskt plan och budget 2020-2022/2023, så beskrivs att ”Region
Gotland har ett stort ansvar att utifrån tillgängliga resurser erbjuda en bra
och tillgänglig välfärd över hela Gotland. För att klara demografins
utmaningar framåt behöver vi se över vår verksamhet, effektivisera men
också se på nya arbetssätt och hur vi kan dra nytta av ny teknik. 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.”
I strategisk plan ovan finns även omnämnt att samtliga nämnder har
uppdrag att sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen utifrån
styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att
bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader.”
Under projektarbetet har det blivit tydligt att Region Gotland inte längre har
en uttalad servicenämnd eller serviceförvaltning, där verksamheter
med serviceuppdrag och stödfunktioner till övriga verksamhetsområden är
samlat. Organisatorisk tillhörighet för Avdelning Måltid som inte av regionen
bedöms ska tillhöra RSF, regionstyrelseförvaltningen, så belyser
DD förslag som inledningsvis bör ses som att utgöra inriktning till fortsatt
diskussion och arbete, om organisatorisk tillhörighet för regionens mat- och
måltidsfrågor, samt Avdelning Måltid. Detta med hänsyn till att mat och
måltider har stor betydelse i regionens fortsatta arbete för likvärdiga
förutsättningar för god och jämlik hälsa, som ju är ett av de långsiktiga
effektmålen för detta utredningsuppdrag.
De förslag som följer har samtliga syftet att även skapa tydlighet kring
styrning och samordning, som fortsatt utvecklar måltidsuppdraget och ger
effekterna som möter de långsiktiga effektmålen för uppdraget. Ambitioner
är även i organisationsförslagen; att ”rätt saker” utförs och på ”rätt sätt”
och därmed uppnås framgång.
Med ”rätt saker” avses enligt DD produkter; varor och tjänster som
organisationens ”intressenter”, gäster, kunder och nyttjare efterfrågar och
värdesätter. Med ”rätt sätt” avses att organisationen har och hela tiden
utvecklar ändamålsenliga arbetssätt och processer för att leverera ”rätt
saker”.
Under utredningsarbetet har förslagen diskuterats med styrgruppens
ledamöter och som uttryckt; att avgörande är att organisationslösningar
föreslås som möjliggör gemensam ledning och planering, uppföljning och
prioritering. Frågor som lyfts i diskussioner har berört bland annat; ”Vad har
vi redan idag i form av kompetenser som kan samutnyttjas på ett
effektivare sätt? Den politiska nivån behöver hitta gemensam kraft,
tjänstemannamässigt kan vi arbeta mer delat och i samarbete mer än i
samma linjeorganisation”.
Med hänsyn till frågor som lyfts när de gäller svårigheter ett hålla ihop
måltidsprocessen mellan RSF, Avdelning Måltid och övriga förvaltningar, så
vill DD betona vikten av att fortsatt ”renodla” och utveckla köp- och
säljrelationen med köpande förvaltningar, då avdelning Måltid är
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en servicefunktion, med uppdrag att bedriva och erbjuda måltidsservice i
Region
Gotland.
Ett
ökat
fokus
behövs
när
det
gäller
verksamhetspassning inom avdelning Måltid, om effektivisering och optimal
resursanvändning ska uppnås. Detta är ett arbete över tid som ställer krav
på tydlighet samt mandat att igångsätta de processer till förändringar som
krävs.
För köpande förvaltningarna HSF, SOF och UAF är inte kärnfrågan att
främst bedriva måltidsverksamhet.
Fortsatt
bör
fastställd
process
om
gemensamt
ansvar
för
måltidsprocessen fram till matgästen och som idag ytterst utgör styrning
för aktuella måltider i Region Gotland, utvecklas och konkretiseras efter
varje köpande förvaltnings förutsättningar och behov.
Tydliga avtal mellan avdelning Måltid/utförare och samtliga köpande
förvaltningar, klargör förutsättningar för ”köp” av måltidstjänster.
Måltidsråd
Styrgruppen har under projektarbetet fört en givande dialog kring ett
framtida ”måltidsråd”, med syfte att mellan förvaltningarna och inåt i
organisationen förankra beslut och driva aktuella måltidsfrågor. DD ställer
sig mycket positiv till detta och att denna dialog och förutsättningar till
måltidsråd, fortsatt utvecklas.
Förslagen med långsiktiga effekter i folkhälsans grunduppdrag
I samtliga organisationsförslag (3 st.) i övergripande, föreslås att mat- och
folkhälsofrågor kopplas samman och blir en enhet, eller gemensam
avdelning. Detta med bakgrund i de långsiktiga effektmålen.
Sett till effekter i förslagen så är för politiken de offentliga måltiderna en av
de sektorer där man kan göra skillnad. Detta via att koppla måltidsfrågan
för barn, elever, äldre och sjuka, till folkhälsans grunduppdrag.
Grunduppdraget är ju att skapa samhälleliga förutsättningar för god, jämlik
och jämställd hälsa. Här blir maten inte endast mat, utan ett medel att nå
god hälsa för individen. Ansvariga politiker ger förutsättningar genom att ge
inriktning, mål och budget till verksamheten. Folkhälsa, handlar om det
förebyggande och främjande arbetet.
Det politiska uppdraget är att bidra till att skapa förutsättningar för invånare
på Gotland att kunna ta ansvar för sin hälsa och utveckling. Genom
långsiktigt arbete stärks jämlikhet och jämställdhet, delaktighet och
inflytande, barn och ungas uppväxtvillkor samt goda matvanor.
Att koppla en servicefunktion till ett välfärdsuppdrag är i förslaget enligt DD
betydande, då måltidsverksamhet idag bedrivs inom flertalet av
regionens förvaltningar.
En nyskapande och kreativ dialog mellan beställare och utförare av
måltidslösningar möjliggörs. Måltids- och folkhälsofrågor utvecklas fortsatt
samlat på strategisk nivå.
Förslag 1
I förslag 1, till organisation omfattas ett helhetsperspektiv på måltid och
folkhälsa i samverkan, med Hälso-och sjukvården. Region Gotland har idag
på sin webbplats ”Mat- och måltidspolicyn – Den goda måltiden”, som
övergripande styrdokument under verksamhetsområdet Hälsa och sjukvård.
Parallellt finns här även ”Program för God och jämlik hälsa”.
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Förslag 2
Förslag
2
belyser
möjlighet
till
organisatorisk
måltidsverksamheten i utskott till Regionstyrelsen, RS.

tillhörighet

för

Förslag 3
Ett förslag 3 som DD även ser som en möjlighet till organisation av
måltidsverksamheten, är att en gemensam nämnd utses med specifikt
uppdrag och fokus på måltider och folkhälsa i Region Gotland.
Förslaget har utformats för att också skapa alternativa förutsättningar till en
effektiv verksamhetsstyrning och i ökad samverkan med bland annat hälsooch sjukvården, där måltiden idag är en del av kärnfrågan när det gäller
fortsatt hälsofrämjande arbete för hållbar utveckling, goda levnadsvanor och
jämlik hälsa.
Vidare bidrar förslagen, till att fortsatt skapa en måltidsverksamhet i
regionen som kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet och
miljömedvetenhet.
Förslag när det gäller lokalisering och effektivisering av produktion och
resursanvändning presenteras i kapitel 6. Här beskrivs också förslag till
chef- och ledningsstruktur, se 6.1.5.

5.1

Modell för måltider i förslagen
Bra måltider förutsätter en helhetssyn på måltiderna och lyhördhet för
matgästernas behov och önskemål. En modell finns framtagen av
Livsmedelsverket som ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och som
kan användas vid planering och uppföljning av den måltidsverksamheten.
Modellen är väl känd inom såväl avdelning Måltid som i övriga förvaltningar
HSF, SOF och UAF.
I samtliga förslag föreslår DD att Livsmedelsverkets måltidsmodell som
illustreras på nästkommande sida, fortsatt utgör ”grundsten” samt riktlinje
när det gäller samtliga måltiders kvalitet i Region Gotland. Modellen ger ett
helhetsperspektiv och består av sex olika områden, som alla är viktiga för
att matgäster ska må bra av maten och känna matglädje. Mer information
om måltidsmodellen och dess innebörd framgår av följande länk
https://www.livsmedelsverket.se

Källa: Livsmedelsverket.se
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För att lägga pusslet ovan krävs kompetens, engagemang och samverkan.
Detta i sin tur fordrar en flexibel organisation med fungerande
kommunikation mellan olika professioner, och naturligtvis även med aktuella
matgäster.
Följande råd och riktlinjer från Livsmedelsverket kopplat till måltidens roll,
som avdelning Måltid använder och till delar även i förvaltningarna HSF, SOF
UAF, utgör ”styrmedel” i uppdraget att genomföra och bidra till
måluppfyllelse:
▪
▪
▪
▪

Bra måltider i förskolan
Bra måltider i skolan
Bra måltider i äldreomsorgen
Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården

Dessa råd föreslås fortsatt utgöra verktyg i regionens processer för bästa
måltidsupplevelser.
5.1.1

Förslag 1, Organisation måltider och folkhälsa i Hälso- och
sjukvårdsnämnden
I detta förslag sker en förflyttning av huvudmannaskapet för regionens
måltidsverksamhet från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ansvarig för beredning och verkställigheten av nämndens beslut är
underliggande förvaltning, HSF.
Samtidigt föreslås att folkhälsofrågor, mat och måltider inordnas i ett
gemensamt verksamhetsområde, enheten Mat- och folkhälsa. I figur 3
framgår förslaget.
Figur 3: Förslag 1 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland

DD har valt en traditionell linjär organisation med Hälso- och sjukvården
som huvudman. I en offentlig verksamhet där förvaltandet av, i detta fall,
god och kvalitativ måltidsservice i samverkan med folkhälsofrågor är ett av
de främsta målen, att det krävs långsiktighet och en hållbar struktur. Då
den huvudmannastyrda organisationen har en allmännyttig uppgift att fylla
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och ska bära upp den demokratiska värdegrunden, anses ovanstående
organisationsmodell vara den som är bäst tillämpbar. I en politikerstyrd
organisation är ju målen mer komplexa eftersom det finns olika ideologier
och intressen som ska komma till uttryck. Då finns det ett stort värde i en
organisation som präglas av stabilitet.
Måltidsverksamheten tillagar och serverar mat till förskolor, skolor,
äldreomsorg och sjukhus. Maten är här ett medel för att nå god, jämlik och
jämställd hälsa genom att matglädje, näringsbehov, hygienregler,
ergonomiförordningar, service, specialkoster och kundrelationer utvecklas
och tillgodoses.
Ett gemensamt fokus på mat- och folkhälsofrågor, förutsättningar för riktad
styrning, tydligt uppdrag och uppföljning samtliga verksamhetsdelar ökar.
En nyskapande och kreativ dialog mellan beställare och utförare av
måltidslösningar möjliggörs, ett närmare samarbete initieras och utvecklas
med hälso- och sjukvården med ansvar för folkhälsofrågor idag.
Med
tydlig
styrning,
löpande
uppföljning
och
anpassad
chef/ledningsstruktur, när det gäller dagliga driftsfrågor så minskar kostnader
och effektiviteten ökar.
Suboptimering förebyggs även i förslaget och ekonomiska vinningar och
effekter uppnås succesivt.
5.1.2

Förslag 2, organisation måltider och folkhälsa i utskott underordnat
RS/AU
I detta förslag har fortsatt Regionstyrelsen huvudmannaskapet för regionens
måltidsverksamhet och inordnat i utskott Mat/måltider och folkhälsa.
Ansvarig för beredning och verkställigheten av utskottets beslut är
avdelning Mat- och Folkhälsa.
Även i detta förslag utgör folkhälsofrågor, mat och måltider ett gemensamt
verksamhetsområde, enheten mat- och folkhälsa. I figur 4 framgår
förslaget 2.
Figur 4: Förslag 2 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
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En traditionell linjär organisation har valts även i detta förslag till effektiv,
god och kvalitativ måltidsservice i samverkan med folkhälsofrågor.
Ett gemensamt utskott för Mat- och Folkhälsaenhet möjliggör samordning
och ökat fokus på mat, måltider och hälsa, samt avlastar Regionstyrelsens
arbetsutskott. Utskottet har som främsta uppgift att samordna insatser när
det gäller styrning av måltidsverksamhet och folkhälsofrågor. Avdelning
Mat och folkhälsa, genomför och verkställer tagna beslut om inriktning och
insatser samt ansvarar för daglig verksamhetsdrift.
I förslaget sker utveckling av ekonomi och målstyrning, utveckling av den
interna kontrollen, utveckling av dialog och rapportering till Region
Gotland/RS och RF, samt utveckling av faktiska förutsättningar för god,
jämlik och jämställd hälsa. Effektivisering och långsiktighet i en hållbar
struktur är också i detta förslag ett av de främsta målen.
Utskottets ledamöter (3 pers), ersättare (3 pers) och ordförande utses av
regionstyrelsen. Utskottets ledamöter ersätts för möten med belopp
motsvarande sammanträdesarvode och även i övrigt enligt vad som följer
av regionens regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda, se i
förslag 3 nedan.

5.1.3

Förslag 3, organisation måltider och folkhälsa i ny gemensam nämnd
I detta förslag har en ny nämnd för Mat/Måltider och Folkhälsa,
huvudmannaskapet för regionens måltidsverksamhet. Ansvarig för
beredning
och
verkställigheten
av
nämndens
beslut
är
underliggande förvaltning, där resurser från avdelning Måltid huvudsakligen
utgör bemanning.
Rutor
med
”röd
kontur”
förtydligar
att
här
finns
måltids/restaurang-/caféverksamhet i Region Gotlands lokaler. I figur 5
framgår förslaget 3.
Figur 5: Förslag 3 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
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En traditionell linjär organisation har valts i förslaget som i de båda ovan.
I likhet med förslagen 1 och 2, så är för politiken de offentliga måltiderna en
av de sektorer där man kan göra skillnad. Detta via att koppla måltidsfrågan
för barn, elever, äldre och sjuka, till folkhälsans grunduppdrag.
Grunduppdraget är ju att skapa förutsättningar för god, jämlik och jämställd
Måltids- och folkhälsofrågor utvecklas fortsatt samlat på strategisk nivå.
Exempel på effekter är; gemensamt fokus och helhetsperspektiv på mat och
folkhälsofrågor, förutsättningar för riktad styrning, tydligt uppdrag
och uppföljning samtliga verksamhetsdelar ökar. Korta beslutsvägar.
Prioriteringar om kostnadsnivåer och investeringar kan ske på nya och
förändrade grunder än tidigare. Suboptimering förebyggs.
Härmed
effekter
kopplat
såväl
till
styrning
av
kvalitet
som
kostnadseffektivitet.
Förslaget innebär att ledamöter (4 pers) och ersättare (4 pers) samt
ordförande ska utses att utgöra gemensam nämnd.
Ersättning och arvodesbelopp för förtroendevalda har lyfts som en
viktig faktor i utredning och specifikt detta förslag. De belopp som 2019
varit aktuella för Region Gotlands förtroendevalda är följande belopp:
▪

Vid 100 % tjänstgöring 56 100 per månad (673 200 per år), i annat
fall betalas ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden.

En exakt årlig kostnad som kan bli aktuell i förslaget med ny nämnd, får
kommuniceras när mer förutsättningar om regionens struktur för en nämnd
som denna ytterligare klarlagts.
DD föreslår även att den kostnad som uppstår vid tillsättande av ny nämnd i
detta förslag, ska ställas i relation till förväntat resultat och effekter
som beskrivs ovan.
Exempel på nämnd i andra regioner, med ansvar för mat och måltider
är:
▪ Kostnämnd (2 st) – Region Västernorrland i samverkan med Sollefteå
och Örnsköldsviks kommun
▪ Nämnden för kostsamverkan – Region Dalarna och Mora kommun
▪ Kostnämnd – Region Västmanland
Sammanfattning förslagen
Framtidens måltider ska präglas av flexibilitet – både när det gäller antalet
rätter, tillagningsmetod, hur och vid vilka tider måltiden kan ätas.
I samtliga förslag till organisation finns ekonomiska vinningar såväl på kort
som längre sikt. Effekter uppnås med tydlig styrning succesivt och
uppföljning där nyckeltal finns aktuella i löpande uppföljning, såväl i
verksamhet som produktion och kundnöjdhet. Även inverkan när det gäller
folkhälsofrågor kopplat till mat och måltider, likvärdig hälsa och
välbefinnande.
I fortsatt utveckling av organisation för måltidsverksamheten och kulturen
kring detta, så kan följande fem framgångsfaktorer tydliga 1) Ett värde
skapas med köpande förvaltningar, kunder och intressenter, 2) Leder till
hållbarhet, 3) Involverar motiverade medarbetare, 4) Utvecklar
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värdeskapande processer, 5) Förbättrar verksamheten och där måltiden i
Region Gotland kan driva fram innovationer till bl.a. preventiv hälsa och
ökat välbefinnande, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2diabetes och cancer.
I förändring av styrning bör de erfarenheter som idag finns och arbete som
även tidigare har gjorts inom ramen Regionstyrelseförvaltningen, avdelning
Måltid och övriga förvaltningars måltidsverksamheter, tillvaratas.
Styrgruppen har gett sina inspel till förslagen och den inriktning de vardera
ger. På följande sätt har uttryck delgivits; ”Kopplingen mat och folkhälsa är
bra och energigivande. Kan det finnas andra verksamheter i regionen som
kan kopplas till?” Hur relaterar det till RSS? Hur kan vi samordna frågor över
förvaltningsgränser? Dock ses av Hälso- och sjukvården, inte förslaget 1
som realistiskt.
Gällande förslag 3 och med hänsyn till kostnad för bildande av en ny nämnd
och pågående diskussioner i regionen gällande färre nämnder, så viss
tvekan i frågan.
DD har respekt för dessa uttryck ovan, men har valt att presentera
förslagen i sin helhet, då samtliga är alternativa sätt att organisera
måltidsverksamhet som blir alltmer förekommande. I Sverige sker succesivt
ökad nämndsamverkan och även i en gemensam nämnd, mellan regioner
och kommuner, med de effekter i samordning av mat-, hälsa och
måltidsfrågor som blir positiva konsekvenser succesivt. Förenklad
avtalssamverkan mellan kommuner och regioner som är möjligt sedan 1
juli 2018, är här en framgångsfaktor.
Befintlig modell att använda vid styrning
I regionen finns och används en modell för definition av beslut och ansvar,
som DD tagit del av och som tidigare använts i upphandling av Trafik
2023.
Då modellen redan finns i region Gotland och enligt DD är tillämpbar när det
handlar om även definition av beslut, ansvar och styrning av
måltidsförsörjning, så omnämns den med följande korta beskrivning.
Fyra nivåer med tidsperspektiv omfattas; Strategisk nivå – Taktisk nivå –
operativ nivå – Daglig drift. Av figur 6 framgår modellstrukturen.
Figur 6: Modell för styrning i Region Gotland

Bildkälla:
Regionstyrelseförvaltningen
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Styrkor som ses i modellen beskrivs i följande fyra olika nivåer:
1: Möjliggör att definiera nivån för olika typer av beslut och därigenom
säkerställa matchning mellan nivå på beslut med nivån inom organisationen
2: Tydliggör att olika organisatoriska nivåer vet inom vilka ramar man
agerar och att de olika delarna behöver samverka för att nå bästa möjliga
resultat
3: Säkerställer att rätt nivåer passeras i relevant ordning
4: Ger trygghet i beslutsfattandet på varje nivå eftersom övriga nivåer är
kända
DD ställer sig bakom och föreslår, att denna modell används vid utveckling
även av de strategiska frågorna och styrningsperspektiven för regionens
framtida måltidsverksamhet.
5.2

Nyckeltal och styrtal
Nyckeltal används för att värdera en organisation och dess verksamhet. Att
använda sig av nyckeltal kan även innebära ett styrtal relaterat
prestationsmätning och när det handlar om att till exempel förklara för
medarbetare i en verksamhet hur beteenden måste förändras för att man
ska uppnå de önskade resultaten. Generellt sett är nyckeltal ett uttryck för
mätning av uppsatta mål, medan styrtal ska bidra till att ändra beteendet
så att viktiga nyckeltal förbättras.
Nyckeltal kan även användas som beslutsunderlag för ekonomiska
förändringar och analys. Med nyckeltal mäts nuläget mot de uppsatta mål
som verksamheten har, för att veta om man är på rätt väg.
Ett syfte med nyckeltal kan ju också vara att jämföra den egna
verksamheten med likvärdiga i samma bransch, såsom vid benchmarking.
Av utredningsresultatet ska exempel på lämpliga nyckeltal vara
identifierade. I diskussion med styrgruppen för utredningen när det gäller
förslag till nyckeltal så har följande faktorer utgjort värderingar;
▪

Viktigt att vara överens om att vi mäter det som också ger
incitament att förändra och utveckla.

▪

Hur ser vi också på andra kvalitetsmått som behövs för att följa
kvaliteten i processen.

▪

Hur presenterar vi utvärderingar av det här slaget?

▪

Ska vi ha måtten måste vi också våga sätta mål.

Ytterligare frågeställningar som kan vara värdefullt att ställa inför val av
nyckeltal är: Har vi väl genomarbetade produktivitetsmått för olika
delar i verksamheten? Har vi separerat de processer och aktiviteter
där produktivitet är viktigt relativt kvalitetsnivå, respektive där värde är
viktigt givet en viss produktivitetsnivå?
Har chefer och arbetsledande personal aktuella kunskaper om metoder för
arbete med produktivitet?
5.2.1

Förslag till nyckeltal relaterat måltider i förvaltningarna
På nästkommande sida följer förslag till nyckeltal som identifierats för
vardera förvaltningen RSF- Avdelning Måltid, HSF, SOF och UAF.
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Nyckeltal rekommenderas av DD att som mest omfatta 4-5 och som
relaterar till budget/ekonomiuppföljning, produktionsvolym samt kvalitet och
med mätning/uppföljning per månad och kvartal. För många nyckeltal
medför att fokus blir svårt att hålla på samtliga.
Inom (parantes) i förslagen framgår relaterat till effektivitet och kvalitet.
Förslag nyckeltal RSF, avdelning Måltid:
- Total kostnad råvaror % i relation till budgeterad livsmedelskostnad
(effektivitet, intern).
- Råvaruförbrukning % i relation till faktiskt tillagade/levererade måltider
(effektivitet, intern).
- Total personalkostnad % i relation till budgeterad personalkostnad
(löneprocent/effektivitet).
- Totalt antal timmar i relation till antal faktiskt levererade lunchmåltider
(effektivitet, intern).
- Antal producerade måltider i relation till antalet helårstjänster (effektivitet,
”omsättning” per anställd).
- Totalt övriga/alternativt del av verksamhetskostnader i relation till budget
(effektivitet, intern).
- Kundupplevda kvalitén – hur nöjda är gäster/kunder med utbud och
service (kvalitet, extern effektivitet).
- Nöjda kunder, index – antalet nöjda kunder/gäster i förhållande till
samtliga gäster/kunder (kvalitet, extern effektivitet).
- Mängden svinn i relation till producerade måltider.
Förslag nyckeltal HSF, SOF, UAF:
- Antal beställda måltider % i relation till faktiskt serverade (effektivitet)
- Total kostnad måltider/livsmedel % i relation till intern budget för måltids/livsmedelskostnad (effektivitet).
- Antal personaltimmar relaterat beredning/tillagning, måltidsservering,
beställningar och inköp vid enheten (effektivitet).
- Andel % inköp inom rådande livsmedelsavtal (effektivitet).
- Kundupplevda kvalitén – hur nöjda är gäster/brukare med utbud och
service (kvalitet).
DD är helt enig med RSF och styrgrupp, i att de föreslagna nyckeltalen
kräver fördjupad dialog kring hur de ska tas fram för att bli värdeskapande
och att nyckeltalen behöver sättas i ett sammanhang, följas upp samt
presenteras. DD:s bedömning och rekommendation är att valet av nyckeltal
och antalet av dem, begränsas enligt förslag ovan för att bli ett varaktigt
”verktyg” i löpande uppföljning.
De nyckeltal som RSF, avdelning Måltid bland annat ser som bra att arbeta
vidare med är:
- Råvaruförbrukning i hela måltidsprocessen. Sedan nedbruten på olika
områden och ansvar. För att kunna följa såväl helhet som del.
- Totalt antal timmar i relation till antal producerade måltider.
- Antal beställda måltider % i relation till faktiskt serverade (mäts idag inom
UAF men bör gälla samtliga)
- Mängden svinn i relation till producerade måltider.
- Matsvinn – gram per ätande person och totalt i kg – kökssvinn,
serveringssvinn, tallrikssvinn.
- Nyckeltal för nationell jämförelse, hämtas via KOLADA
▪ SOF och UAF:
Här framförs att nyckeltal som ligger som förslag ovan, är bra.
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Parallellt med diskussioner om lämpliga nyckeltal så har frågor om vilken tid
som åtgår vid servering av måltider per enhet hos köpande förvaltningar.
Inspel och värden kring detta beskrivs i avsnitt 6.1.6.
Det syfte som ju detta projekt har är att visa på möjligheter till
effektivisering av måltidsverksamheten. Härmed av vikt att också tydliggöra
begreppet och dess innebörd.
Begreppet effektivitet – är i realtid en operativ fråga medan effektivitet i
framtid är strategisk. I arbete med såväl strategiskt som operativ
effektivitet så är det av stor vikt att förstå produktivitetens stora betydelse
för kundvärdet genom att produktiviteten påverkar det pris som den
utförande verksamheten måsta ta ut för att bestå i ett pågående tillstånd.
Hög produktivitet hjälper föga om produkterna inte går att sälja, och hög
kvalitet är meningslöst om den kräver alltför höga kostnader.
En definition av strategibegreppet följer; ”ett mönster av beslut och
handlingar i nutid för att säkra framtida framgång – och tillvarata
möjligheter”¹.
Med fortsatt systematisk uppföljning och nyckeltal kopplade till ekonomi och
kvalitet i Region Gotlands måltidsverksamhet, så möjliggörs att ansvarig
avdelnings-/förvaltningschef kan styra verksamheten via att göra relevanta
och realistiska prioriteringar, som har sin utgångspunkt i såväl regionens
som förvaltningens verksamhetsmål. Budgeten används på så sätt som
styrmedel med utgångspunkt i målsättningar, snarare än som ett
kontrollinstrument.

5.3

Prismodell - förslag alternativ metod
Den bedömning DD gör är att principer och prismodell för debitering,
fortsatt behöver utvecklas när det gäller måltider och tjänster som säljs till
köpande förvaltning-/ar. Förslag är att ett fortsatt arbete utvecklas i syfte
att förenkla prismodellen, så att den ger bättre förutsättningar till att förstå
varandra, avdelning Måltid/utförare och köpande förvaltningar.
Nuvarande priser och på vilka grunder prissättning sker, behöver fortsatt
utvecklas för att bidra till en tydligare ”bild” samt ökad tillit hos köpande
förvaltningar. Måltidstjänster och aktuellt utbud föreslås att utvecklas till
”produktpaket” (tjänstekatalog) som möjliggör valmöjligheter för köpande
förvaltning.
DD föreslår en prismodell där strategisk prissättning används som baseras
på faktiska kostnader och köpande förvaltningars möjligheter till vägval. En
modell som DD ser som framgångsfaktor här är prismodell-equalizern², som
täcker in fem olika aspekter av vad som ska prissättas och där mål och
ambition ska vara: att både kund och utförare, känner tillit och är nöjda
med prissättning av framtida produkter och måltidstjänster i regionen.
Kortfattad information om prismodellen-equalizern, framgår i figur 7 på
nästkommande sida och vid slutredovisning.

____________________
¹. Effektivitet - bättre - billigare - snabbare av Bengt Karlöf.
². Prissättning, Affärsekologier, Affärsmodeller, Prismodeller av Nils Göran Olve, Mathias

Cöster, Einar Iveroth, Carl-Johan Petri, Alf Westelius.
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Vad som av DD ses som positivt är att modellen sedan tidigare är känd inom
Regionstyrelseförvaltningen via att Mathias Cöster (en av dem som står
bakom modellen), som idag finns på Uppsala Universitet Campus Gotland.
tidigare arbetat med modellen i Region Gotland.
Figur 7: Equalizern – verktyg för strategiskt prissättning även av måltider

De ”5 reglagen”/olika aspekterna i modellen ”flyttas” uppåt/nedåt under
analysen/processen.
Mål och ambition ska vara: att både kund och utförare, känner tillit och är
nöjda med prissättning av framtida produkter och måltidstjänster.
I Regionstyrelseförvaltningen har bekräftats, att den bok och förutsättningar
som möjliggör att få mer kunskap om modellens användning och
vägledning finns.
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6.

Förslag förändrad lokalisering och produktion måltider
I detta kapitel redogör DD för två förslag till förändring av lokalisering,
produktion och distribution av måltider i Region Gotland. Mål och ambitioner
i förslagen har sin grund i följande förutsättningar och som till stora delar
är avgörande för att effektivisering av nuvarande måltidsförsörjning ska
kunna ske.
▪

Kostnadseffektivitet - optimalt nyttjande av kapacitet och resurser

▪

Samlad planering av investeringar för framtida behov

▪

Politiskt möjligt att kommunicera fram ett inriktningsbeslut

▪

Kvalitet – likvärdighet, samt flexibilitet i framtida måltidslösningar

▪

Helhetsperspektiv för måltidsförsörjningen som omfattar hela
Gotland

▪

Renovering-/ombyggnation av kökslokaler där volymer,
produktionsteknik och kökets förutsättningar är anpassade för en
hållbar och flexibel framtid.

▪

Förutsättningar som säkerställer både livsmedelshygienisk kvalitet
men också anställdas hälsa – krav i lagstiftning ska kunna
efterlevas.

▪

Säkrad kompetensförsörjning möjliggörs

▪

Succesivt ett minskat klimatavtryck

▪

Långsiktighet - Hållbart över tid

Trenden går också mot allt mer krävande matgäster, som tar med sig sin
vana vid hög service och valfrihet även i sin vardagsituation vid förskola,
skola, äldreomsorg, sjukhus samt restaurang och café.
I takt med att mångfalden av fler matgäster med invandrarbakgrund finns i
region Gotland, så måste måltidsverksamheten också anpassa sig till en
större mångfald av smakpreferenser, behov och matvanor. Det påverkar
både menyer och rutiner och ökar behovet av kunskap.
Vidare i avsnitt som följer beskrivs förslag till förändrad geografisk
områdesindelning, olika kökstyper och funktioner, volymer för lönsam
tillagning samt preliminär investering och driftkostnader i förslag till
förändrad lokalisering.
Förslag ledningsfunktioner och ansvar i relation till förändrad lokalisering,
produktion och distribution framgår i avsnitt 6.1.5.
När det gäller förslag till arbetsfunktionen måltidsvärdar och övrigt
relaterat tid som åtgår för måltidsservering inom förvaltningarna HSF, SOF
och UAF så beskrivs detta vid 6.1.6.
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6.1

Geografisk indelning, köksfunktion och effektiv måltidsproduktion
Fortsatt geografisk indelning av kökslokaler föreslås att ändras till 3
(nuvarande antal köksområden är 5) och där också kökslokaler och
måltidsservice vid Gotlands folkhögskola inryms. Köksområden som då blir
aktuellt är 1. Gotland Norra 2. Gotland Mitten - Visby och 3. Gotland Södra.
Förslaget med fortsatt 3 köksområden tydliggör och ger ett
helhetsperspektiv och framförallt när det gäller området 2. Gotland Mitten Visby. Indelningen möjliggör även att suboptimering kan förbyggas.
Köken som är aktuella i förslagen har olika funktioner, som i följande avsnitt
beskrivs i de av Storhushålls-/Foodservicemarknaden i Sverige vedertagna
termer som används för att klargöra dess skillnader. Det bör dock betonas
att definitionerna inte är rättsligt bindande. Vid till exempel ansökan om
bygglov, serveringstillstånd och Enheten Livsmedels registrering etcetera, så
måste denna innehålla en tydlig verksamhetsbeskrivning och i
godkännandet anges vad som får göras i lokalen och de begränsningar som
gäller för hantering av råvaror enligt gällande livsmedelslagstiftning.
I Region Gotland finns enligt DD:s bedömning till viss del en strategi för
verksamhetsanpassning eller köksfunktioner då nya kök ska planeras eller
renoveras. Inom befintliga ”ramprogram” till exempel för förskolor och
skolor, så är detta ett utvecklingsområde att prioritera och fortsatt utveckla.
Motsvarande bör tas fram även för kökslokaler vid äldreboenden.
Tillagningskök
Köken karaktäriseras av att de är fristående från andra kök och har större
anpassade ytor för varuhantering, förrådshållning, beredning och
produktion. Maskinell utrustning, liksom lokaler, är anpassade till den valda
beredningsgraden på livsmedlen. De större köken har utökade ytor för
mottagning/utlastning, packning och uppställning av transportenheter.
Som regel får dessa kök leverans av råvaror från utomstående leverantör
och grossist. Mindre tillagningskök lagerhåller, bereder, tillagar och serverar
mat endast för den egna verksamheten.
Tillagningskök med större volymer benämns även som Centralkök tillagar
hela eller delar av måltider för distribution till andra mottagande enheter.
Ofta har dessa kök även egen servering i intilliggande restaurang.
Distributionen omfattar i första hand måltidens huvudkomponent. Såväl
varma, kylda som frysta komponenter eller en kombination av dessa.
Tillagningskök lagerhåller ofta övriga komponenter till måltiderna i form av
torra varor, konserver, mejerivaror, bröd etcetera – en slags
grossistverksamhet.
Mottagningskök för varm huvudkomponent
Jämfört med tillagningskök har mottagningskök mindre ytor och är mindre
utrustat maskinellt. Tillräckliga uppvärmnings- och varmhållningsmöjligheter
av huvudkomponent måste dock beaktas. Mottagningsköket tar emot varm
mat i form av i förväg tillagad huvudkomponent (minimum + 60° C) och sås
från tillagningsköket. Ofta samlevereras även måltidens bikomponenter och
tillbehör från tillagningsköket. På plats kokas inför servering potatis,
grönsaker, ris, pasta samt beredning av sallader.
Viss lagerhållning av tillbehör sker. Ofta bereds även frukost och mellanmål i
mottagningskök.
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Mottagningskök för kyld eller fryst huvudkomponent
Mottagningskök för kyld respektive fryst huvudkomponent förekommer
även, vilket då innebär att mottagningsköket tar emot kyld mat i form av i
förväg tillagad huvudkomponent med sås (max +3 grader) från tillagnings/centralkök för uppvärmning alternativt tar emot fryst färdiglagad
huvudkomponent med sås från centralkök, livsmedelsproducent eller
grossist för uppvärmning. Övrig tillagning och beredning sker på samma sätt
som i mottagningskök för varm huvudkomponent ovan.
Serveringskök
Serveringsköket utför ingen tillagning av huvudkomponenter eller
bikomponenter. Däremot kan mindre beredning av sallader, och eventuellt
slutberedning av komponenter, förekomma. Köket tar emot komplett varm
eller kall mat från tillagningsköket, inklusive kokt potatis, pasta eller ris.
Varm mat bör serveras inom en timme från tillagning och temperaturen
under varmhållningstiden bör inte understiga 60°C.
Kall mat förvaras i obruten kylkedja mellan 0 och +3°C, och vid servering
ska
maten
slutberedas
till
+70°C.
Köket
har
ingen/sällan
tillagningsutrustning, däremot serverings- och diskutrustning. Tillräcklig
utrustning för varmhållning bör beaktas. Viss lagerhållning av tillbehör sker.
Mindre förskolekök, avdelningskök och cafékök är exempel på
serveringskök.
Samtidigt omnämns under denna typ av kök, att ett funktionsprogram för
särskilt boende och korttidsplats enligt SoL, Socialtjänstlagen, från 2018
tagits fram av socialförvaltningen, SOF och fastställts av socialnämnden när
det gäller förutsättningar för bland annat vardagsrum/allrum/kök. Av
programmet framgår ”att vardagsrum/allrum och kök, tillsammans ska ha
en yta om 80 m²”. Vidare framgår ”att köket ska uppfylla Livsmedelsverkets
aktuella krav för samtliga lösningar som kan tillämpas för enhetens
kosthållning beträffande bland annat förvaringsmöjligheter och hygien”.
Effektiv och lönsam måltidsproduktion
Tillagningsvolymen per dag vid flera förskolor och skolors tillagningskök, är
för liten för att få en lönsam och optimal tillagning (se tabell 2 sid 19),
varför förändringar även här måste göras.
För att uppnå lönsamhet i Region Gotlands, avdelning Måltids
köksproduktion kan figur 8 som följer ge indikation om var ”brytpunkter”
finns gällande hur många lunchmåltider som dagligen per enhet måste
produceras.
Figur 8: Brytpunkter för lönsam tillagning antal lunchmåltider per dag
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I följande delar beskrivs förslagen
måltidsverksamheten i Region Gotland.

till

förändrad

lokalisering

av

I förslagen används både konventionell varm matlagningsteknik (Cook
Serve) samt ”renodlad” kyld matlagningsteknik (CookChill) med leverans av
kylda måltider/måltidskomponenter, i 1-portions flexisystem alternativt i
kantin, som värms upp och sluttillagas på plats i mottagnings- eller
serveringskök på avdelningar. Beskrivning av matlagningsteknikerna ovan
framgår i bilaga 1, sidan 25 samt i kapitel 7, sidan 52 i denna slutrapport.
I förslagen anpassas kökslokalerna (tillagnings- och mottagningskök) för
aktuell verksamhet och funktion samt för att kunna möta krav i såväl
livsmedels- som arbetsmiljölagstiftningen.
Fortsatt beskrivs 2 förslag till förändrad lokalisering och måltidsproduktion
per köksområde Gotland Norra, Gotland Mitten-Visby och Gotland Södra.
I förslagen har hänsyn tagits till det nuläge som regionen befinner sig i vad
gäller även rådande förutsättningar i kökslokaler (se ovan 3.2.5 sid 17-18 ).
6.1.1

Lokalisering och produktion Gotland Norra - Förslag 1 och 2
I förslag 1 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 5
mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är fortsatt
konventionell varm och med varmhållning fram till servering. Total volym
lunchmåltider per dag är ca 2 281. I figur 9 framgår förslaget, före detta
förtydligande av färgers betydelse när de gäller funktion.
Tillagningskök/C-kök - tillagning samtliga måltidskomponenter
Mottagningskök - Får lev av huvudkomp+sås. Kokar potatis, pasta, bereder grönsaker, sallader etc.
Lev av kyld huvudkomp fr T-kök. Kokar potatis, grönsak. Beredn sallad, dessert etc.
Avd/enhet som tar emot samtliga måltidskomponenter utan egen tillagning.
Matdistribution till ordinärt boende

Figur 9: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, äo, hemtj
Tot: 646 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskol, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch
Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Draken fsk
52 lunch
Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch
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Förändringar som sker i förslaget är:
- Stenkyrka skolas kök ställs om till M-kök med lev fr Solklintskolan, Slite
- Ankan fsk får lev av måltider fr Solklintskolan.
- Fårösundskolan byggs om till ett T-kök och Strandgårdens kök avvecklas.
- Folkhögskolan Fårösund ställs om till serveringsenhet, alternativt modellen
som Stuxgården och Kilåkern ÄO har, där endast kyld huvudkomponent
levereras och övriga bereds och tillagas på plats.
- Kräklingbo skolas kök avvecklas - ställs om till serveringsenhet med lev
från Romaskolan alt. Garda skola.
- Roma skolas kök byggs till.
- Fole skolas kök ställs om till ett mottagningskök med lev från Väskinde
skola som byggs om/till.
- Vänge skolas M-kök avvecklas och samtliga måltidskomponenter lev från
Romaskolans T-kök.
I förslag 2 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 3
mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är fortsatt
konventionell varm och med varmhållning fram till servering. Total volym
lunchmåltider per dag är ca 2 206, en minskning då tillagning av måltider
till ordinärt boende flyttats från Solklintskolans kök till Strandgärdets kök i
Visby. I figur 10 framgår förslaget där färgers betydelse och funktion är
detsamma som i förslag 1 ovan.
Figur 10: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, skola, äo
Tot: 571 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskola, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch
Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch
Draken fsk
52 lunch
Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver förändringar i förslaget 1
ovan är:
- Stenkyrka M-kök blir serveringskök med lev. fr Solklintskolans kök.
- Endre skolas M-kök och Vänge skolas M-kök ställs om till serveringskök
med lev fr Romaskolan.
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- Fole skolas T-kök ställs om till M-kök med lev fr Väskinde skolas T-kök,
- Klangstenen fsk får även lev från Väskinde skolas T-kök.
- Måltider till ordinärt boende flyttar från Solklintskolans kök till
Strandgärdets C-kök.
6.1.2

Lokalisering och produktion Gotland Mitten-Visby – förslag 1 och 2
Förslag 1 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
omfattar en total volym lunchmåltider per dag om ca 6 259. Tillagning sker i
totalt 10 T-kök och 5 M-kök.
Matlagningstekniken är vid Strandgärdet C-kök ett ”renodlat” kylmatsystem.
Övriga tillagningskök har fortsatt konventionellt varmmatsystem med
varmhållning fram till servering.
I figur 11 framgår förslaget, före detta förtydligande av färgers betydelse
när de gäller funktion.

Figur 11: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Mitten-Visby

Köksområde 2 - Gotland MittenVisby:
STRANDGÄRDET
Visby lasarett
+ ÄO, Cafe/Restaur.
Tot: 1260 lunch
11 Avd Lasarett
Tot 104 lu+midd

Persgränd fsk
40 lunch

2 avd Vuxenpsyk
Korpen, 11 lu-mi

Glasmästaren fsk
41 lunch

B Braun Dialysavd

Korttidsenhet
Visby, 32 lu+mi
3 Avd Fältgat. 75
ÄO, 24 lu+mi
3 Avd. Fältgat. 77
ÄO, 30 lu+mi
10 Avd Pjäsen ÄO,
100 lu+mi

Bryggaren fsk
31 lunch
Skräddaren fsk
33 lunch

Linden fsk
32 lunch
Bullerbyn fsk
47 lunch
Myran fsk
47 lunch

Syréngården ÄO
Roma 18 lu+mi

Klubbsvampen fsk
49 lunch

Roma Äldreboen
50 lu+mi

Storken fsk
53+9 lunch

Tingsborggård ÄO
Bro, 32 lu+mi

Forellen fsk
71 lunch

Restaur. Gråbo
Äbo 54 lunch

Vitkålen fsk
66 lunch

Strandgärdet
Restaur. 209 lu

Blå huset fsk
67 lunch

NORRBACKA
inkl skolan 160
+ skola
Tot 369 lunch

SOLBERGASKOLAN 725
Tot: 751 lunch

S:t Hansskolan
163 lunch

TJELVAR
inkl skolan
Tot 136 lunch

TÖRNEQVIOR
förskola +fsk
Tot: 104 lunch

TERRA NOVA
SKOLAN
Tot: 180 lunch

Bogen fsk
36 lunch

GRÅBOSKOLAN
inkl skolan
Tot: 218 lunch

KABYSSEN
förskola
Tot: 90 lunch

WISBY GYMNAS
inkl gymn 1566
+ skola, förskola
Tot: 2238 lunch

SÖDERVÄRNSK
inkl skolan 554
+ skola, fsk
Tot: 913 lunch

Alléskolan
195 lunch

Lyckåkerskolan
153 lunch

Humlegårdskolan
39 lunch

Korallen fsk
84 lunch

Polhemsskolan
49 (100) lunch

Torpet fsk
31 lunch

Västerhejde skol
238 lunch
Asken fsk
56 lunch

Humlan fsk
32 lunch
Heden/Myggan fsk
13 lunch

Café/restaurang
Korpen 80 lunch

Förändringar som här sker i förslaget 1 är:
- Samtliga förskolor under Norrbackaskolans T-kök ställs om till
serveringskök med lev från till Strandgärdet C-kök.
- Forellen, Storken, Klubbsvampen och Vitkålen förskolors T-kök ställs om
till serveringskök med lev från Strandgärdet C-kök.
- Förskolan Blå huset flyttas från Tjelvarskolan och får lev från
Strandgärdet C-kök.
- Förskolan Bogens måltider flyttar från Tjelvarskolan och med lev fr
Törneqvior T-kök med hänsyn till geografisk närhet. - Humlegårdsskolan Mkök avvecklas, ställs om till serveringskök.
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Visborgstaden förskola ska avvecklas, därav finns inte denna enhet med i
figur 10 ovan. Förändring av Café/Restaurang Korpen är under diskussion
gällande framtida verksamhet och ev. avveckling, därav finns inte den med.
I förslag 2 ställs produktion om till att ske totalt i 2 central-/ tillagningskök
(C-/T-kök) och 14 mottagningskök (M-kök). Matlagningstekniken är vid
Strandgärdet C-kök ett ”renodlat” kylmatsystem och vid Wisby gymnasiums
tillagningskök
sker
fortsatt
konventionellt
varmmatsystem
med
varmhållning fram till servering.
Total volym lunchmåltider per dag är ca 6 334, en ökning då måltider till
ordinärt boende flyttas från Solklinskolans kök till Strandgärdets C-kök.
I figur 12 framgår förslaget, där färgers betydelse och funktion är
detsamma som i förslag 1 ovan.
Figur 12: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Mitten-Visby

Köksområde 2 - Gotland MittenVisby:
STRANDGÄRDET
Visby lasarett m patienter +
fsk, skola, ÄO, hemtj, pers rest.
Tot: 3322 lunch

WISBY GYMNASIUM
inkl gymn 1616
+ skola
Tot: 3012 lunch

11 Avd Lasarett
Tot 104 lu+midd

Persgränd fsk
40 lunch

2 avd Vuxenpsyk
Korpen, 11 lu-mi

Glasmästaren fsk
41 lunch

B Braun Dialysavd
10 lu

Bryggaren fsk
31 lunch

Korttidsenhet
Visby, 32 lu+mi

Skräddaren fsk
33 lunch

3 Avd Fältgat. 75
ÄO, 24 lu+mi

Linden fsk
32 lunch

3 Avd. Fältgat. 77
ÄO, 30 lu+mi

Bullerbyn fsk
47 lunch

Gråboskolan
218 lunch

10 Avd Pjäsen ÄO,
100 lu+mi

Myran fsk
47 lunch

Alléskolan
195 lunch

Syréngården ÄO
Roma 18 lu+mi

Klubbsvampen fsk
49 lunch

Roma Äldreboen
50 lu+mi

Storken fsk
53+9 lunch

Tingsborggård ÄO
Bro, 32 lu+mi

Forellen fsk
71 lunch

Restaur. Gråbo
Äbo 54 lunch

Vitkålen fsk
66 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Blå huset fsk
67 lunch
Bogen fsk
36 lunch

Norrbackaskolan
206 lunch

Solbergaskolan
751 lunch

S:t Hansskolan
163 lunch

Södervärnskolan
645 lunch

Tjelvarskolan
136 lunch
Terra Novaskolan
180 lunch

Humlegårdskolan
39 lunch
Polhemsskolan
49 lunch (100)
Västerhejde skol
238 lunch
Lyckåkerskolan
153 lunch
Törneqvior förskola
68 lunch

Asken fsk
56 lunch

Kabyssen förskola
90 lunch

Humlan fsk
32 lunch

Strandgärdet
Restaur. 209 lu

Heden/Mygg fsk
13 lunch
Korallen fsk
84 lunch

Torpet fsk
31 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver förändringar i förslaget 1
ovan är:
- Förskolan Bogens måltider flyttas från Törneqvior förskolas kök, och får lev
från Strandgärdet C-kök.
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- Förskolan Asken, Humlan och Heden/Myggans måltider flyttas från
Wisbygymnasiets kök, och med lev från Strandgärdets kök.
- Korallen och Torpet förskolors måltider flyttas från Södervärnskolans kök,
och med lev från Strandgärdets C-kök.
- T-köken vid Törneqvior och Kabyssen förskolor, ställs om till M-kök och
med lev av huvudkomponent från Strandgärdets kök.
- Strandgärdets restaurang byggs om till ett M-kök och med naturlig lev från
Strandgärdet C-kök.
- T-köken vid Norrbackaskolan, Tjelvarskolan, Terra Novaskolan och
Gråboskolan ställs om till M-kök med lev från Strandgärdet C-kök.
- Alléskolan, Polhemskolan, Västerhejde skolas M-kök, flyttas från
Wisbygymnasiet, med lev fr Strandgärdet C-kök.
- Humlegårdsskolans M-kök avvecklas och ställs om till serveringskök med
lev från Strandgärdets C-kök
Tillagning av kylda 1-port (idag 75 port) till ordinärt boende flyttar från
Solklintskolans kök i Slite till Strandgärdets C-kök i Visby.
6.1.3

Lokalisering och produktion Gotland Södra - Förslag 1 och 2
Förslag 1 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
omfattar en total volym lunchmåltider per dag om ca 1 578. Tillagning sker i
totalt 4 T-kök och 2 M-kök.
Matlagningstekniken är vid samtliga tillagningskök fortsatt konventionellt
varmmatsystem med varmhållning fram till servering.
I figur 13 framgår förslaget, före detta förtydligande av färgers betydelse
när de gäller funktion.

Figur 13: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:

Tot: 120+95 lunch

HEMSE inkl
Högbyskol 319 +
förskola, Äbo, Fhsk
Tot: 587 lunch

HAVDHEM
inkl skolan 70
+ förskola, skola
Tot: 173 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Havdhem fsk
32 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch?

Tallen fsk
58 lunch

BURGSVIK
Öja skola
43 lunch

KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch
Eskelhem skola
45 lunch
Eskelhem fsk
28 lunch

GARDA
inkl skolan + fsk

Högby fsk
17 lunch
Åvallegården
24 lu+kvällsm

Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som här sker i förslaget 1 är:
- Eskelhem skolas T-kök avvecklas och ställs om till serveringskök och med
lev från Klinteskolan T-kök
- Lev från Klinteskolan även till Eskelhem förskolas serveringskök.
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- Stånga skolas T-kök avvecklas och ställs om till serveringskök.
- Folkhögskolans T-kök ställs om till M-kök med lev från Högbyskolans Tkök.
- Öja skolas T-kök avvecklas, blir serveringskök och lev från Havdhem
skolas T-kök samtliga måltidskomponenter.
Lev till Åvallegården Äbo sker från Högbyskolans T-kök
Hemse VC kök avvecklas, verksamhet läggs ut på entreprenad. Därmed
stängs även Restaurang Oasen.
I förslag 2 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
omfattar en total volym lunchmåltider per dag om t ca 1 538, minskning då
Hemse äldreboende läggs ut på entreprenad. Tillagning sker i totalt 3 T-kök
och 1 M-kök. Matlagningstekniken är vid samtliga tillagningskök fortsatt
konventionellt varmmatsystem med varmhållning fram till servering.
I figur 14 framgår förslaget, där färgers betydelse och funktion är
detsamma som i förslag 1 ovan.
Figur 14: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:
GARDA
inkl skola
+ fsk, skola

HEMSE inkl
Högbyskol 319
+ fsk, Äbo, Fhsk
Tot: 760 lunch

KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Tot: 120+95 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch?

Tallen fsk
58 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch

Högby fsk
17 lunch

Eskelhem skola
45 lunch

Åvallegården
24 lu+kvällsm

Eskelhem fsk
28 lunch

Havdhem+Öja
skolor
Tot: 113 lunch
Havdhem fsk
32 lunch
Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver förändringar i förslaget 1
ovan är:
- Havdhem samt Öja skolors kök ställs om till serveringskök.
- Sanda skola och Eskelhem skolas M-kök, avvecklas och ställs om till
serveringskök.
Effekter som blir konsekvens i förslagen – en sammanfattning
Effekter som bedöms är;
▪ Region Gotland mindre sårbar i jämförelse med det nuläge som råder
vid många av köksenheter.
▪ Förbättrad arbetsmiljö för anställda och minskad sjukfrånvaro i
jämförelse med dagens relativt höga sjukfrånvarotal.
▪ Ökad standard i tillagnings- och mottagningskök som anpassas och
renoveras efter krav på funktionsytor och krav i rådande lagstiftning.
▪ Möjligheter att kunna säkerställa måltidens livsmedelshygieniska
kvalitet vid samtliga köksenheter
▪ Minskning drift-/fastighetskostnader då tillagningskök vid förskolor
och skolor ställs om eller avvecklas
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▪
▪
▪
▪

▪

6.1.4

Minskning personalkostnader, livsmedelskostnader, förbrukn. varor.
Minskning totalt vad gäller energianvändning etcetera i jämförelse
med nuvarande nedslitna och föråldrade tillagningskök.
Minskade kostnader i tillsynsavgifter då de aktuella tillagnings- och
mottagningskökens standard ökar, kök med stora brister avvecklas.
Ökning av interna transporter för att distribuera måltidskomponenter
och förrådsvaror från central-/tillagningsköken till mottagningskök/serveringskök.
Minskning externa transporter från leverantörer med livsmedel då
tillagningskök vid förskolor avvecklas.

Preliminär investering byggnader och driftkostnader i förslagen
DD:s ambitioner med förslagen är att tillmötesgå de långsiktiga effektmål
som finns för detta effektiviseringsprojekt.
Konsekvenser vid förändringar i förslagen är också att omfördelning av
resurser och en tydlig struktur för distribution och logistik krävs, att viss
övertalighet uppstår och på sikt ett minskat behov av kökslokaler – där nya
”lokalnyttjare” krävs.
De investeringar som beräknas i de olika förslagen utgår ifrån rådande
marknadsmässiga priser per m², aktuella för storköksarkitekter där DD
samverkar med Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB i Göteborg, Jönköping
och Mjölby, men även Kreativa Storkök AB i Karlskrona. För närvarande
används följande priser;
▪
▪
▪

35 000 kr/m² inkl. utrustning vid renovering/ombyggnad inom
befintliga väggar.
43 000 kr/m² inkl. utrustning vid ny-/tillbyggnad.
45 000 kr/m² inkl. utrustning vid ny-/tillbyggnad Centralkök

Vad som av DD föreslås när det gäller investeringar är en uppskattning av
kostnad. Först när planlösningen för aktuella köksombyggnader i förslagen
inkluderat även till exempel miljöhus är klart, kan en exakt kalkyl tas fram
om helt korrekta kostnader.
Diagrammet som följer visar en samlad bild av investeringar i de respektive
förslagen till köksstruktur, samt nuläget när det gäller behovet av insatser
och renovering i köken om inga produktionsförändringar för övrigt sker.
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Inga markarbeten, miljöhus eller lastbryggor omfattas i beräknade
investeringar.
I
investering
ingår
ej
heller
anpassning
av
kökslokaler
på
vårdavdelningar och där separat utredning/behov av anpassning av
”avdelningskök” måste genomföras. Vid liknande anpassning i andra
regioner så har investering beräknats till ca 300 tkr/avdelning.
Ombyggnationer i Region Gotland som har gjorts de senaste 10 åren, har
utgått från den bedömning och plan som gjordes år 2010. Kraven på lokaler
har över tid förändrats, varför en stor del av kökslokalerna enligt
DD i dag inte lever upp till dagens krav på funktionsdugliga kökslokaler.
Driftkostnader i nuläget och förslagen
För att möjliggöra jämförelser mellan de olika förslagen, har preliminära
beräkningar gjorts som visar jämförbara årliga kostnader. Årliga kostnader
som omfattas i beräkningar är;
–
–
–
–
–

personal
livsmedel
fastighetsdrift lokal (el, värme, vatten etcetera)
transporter
livsmedelstillsyn

Förutsättningar och antaganden
Modeller för beräkning de olika kostnaderna bygger på DD:s mångåriga
erfarenhet
och
kunskap
i
måltidsproduktion
inom
Foodservice/storhushållsmarknaden, men har sitt utgångsläge inom ramen för
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Måltid, när det gäller kostnadsnivå.
Belopp i RSF, avdelning Måltids budget 2020 för livsmedel, transporter,
livsmedelstillsyn utgör nuläge, för vidare jämförelser i förslagen 1 och 2.
Övriga förutsättningar och antaganden som utgjort underlag för beräkning
av årliga driftkostnader, följer nedan.
▪ Personal
Nuvarande bemanning/antal tjänster samt en schablon och snittårskostnad
per helårsanställd och kategori har utgjort underlag för beräkning av
personalkostnader. I beloppet omfattas ett PO-påslag 40 %.
- Kockar och köksbiträden 444 tkr
- Ledning och stödresurser 708 tkr (framgår i kommande avsnitt 6.1.5)
I nuläget och förslagen 1 och 2 omfattas antal helårstjänster, kockar och
köksbiträden som följer:
NULÄGE:
FÖRSLAG 1:
FÖRSLAG 2:

Tjänster
111,64
84,76
76,25

Generellt i förslagen minskar behovet av personalbemanning i tillagningskök
som blir mottagningskök, eller att tillagnings-/mottagningskök stängs ned
och avvecklas. Vilket i sin tur påverkar den överbyggnad och
ledningsfunktioner som är aktuella.
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▪ Livsmedel
Budget för livsmedel 2020 har använts som utgångsvärde, det vill säga
37 698 tkr.
Generellt i förslagen förändras behovet av livsmedel beroende på att färre
tillagningskök gör inköp, beredning- och tillagning av måltider optimeras.
Även en minskning av både berednings- och tillagningssvinn, blir ett faktum.
▪ Fastighetsdrift kökslokal
Då kostnad för fastighetsdrift inte tidigare beräknats i regionen vid aktuella
köksenheter har DD föreslagit en schablon om ca 1 000 kr/m² och år, för
tillagningsköken för driftkostnad, som ”godkänts” av Teknikförvaltningen
för detta uppdrag.
Motsvarande kostnad för mottagningsköken har sedan beräknats till 400
kr/m²
och
år.
I
schablonen
omfattas
el,
vatten,
värme,
reparationer, sophantering, fastighetsskötsel, snöröjning, försäkringar,
förvaltningskostnad. Driftkostnaden ställs i relation till aktuell köksyta i m²,
typ av köksfunktioner och förändringar som sker i förslagen.
▪ Transporter
Aktuell budget för transporter 2020 används som utgångsvärde, det vill
säga 5 233 tkr.
▪ Livsmedelstillsyn, årlig avgift
Budget för 2020 har använts, dvs totalt 222 tkr. Planerad timtaxa för
kontrolltid är 1 200 kr.
Generellt i förslagen minskar den årliga avgiften då kök renoveras/byggs om
och därmed får ökade förutsättningar att kunna minimera risker och
säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten. Avgiften uteblir vid
kökslokaler som stängs ned och avvecklas.
Driftkostnaderna som beskrivits ovan har totalt i nuläget och förslagen
beräknats till;
Nuläget: 99 225 tkr (beloppet ska inte jämföras med totalt kostnader i bokslut 2019
eller årsbudget 2020, då samtliga kostnadsslag inte ingår i jämförelseunderlagen)

Förslag 1: 79 028 tkr
Förslag 2: 69 224 tkr
I diagram som följer nedan och på nästkommande sida, framgår årliga
kostnader totalt och fördelat i nuläget samt i förslagen 1 och 2, exkluderat
lednings- och stödresurser.
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Anm. I personalkostnader ingår inte bemanning på avdelningar i serveringsköken i samband
med iordningsställande och servering.
Beloppen för livsmedelstillsyn är låga i jämförelse med övriga belopp, varför detta inte
framgår i stapeldiagrammet.

6.1.5

Förslag ledningsfunktioner och ansvar
När det gäller förändringar kopplat till lokalisering och måltidsproduktion
inom avdelning Måltid så utgör följande i figur 15 förslag till organisation
och ledningsöverbyggnad.
Figur 15: Förslag ledningsfunktioner och ansvar
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Områdeschef
Direkt under förvaltnings-/avdelningschef föreslås 3 områdeschefer. Ansvar
för områdeschef föreslås vara geografiskt uppdelat, med områdesbestämda
tillagnings- och mottagningskök som i figuren ovan.
Områdeschef ser till att gällande riktlinjer (lagar, policys, matsedlar etc.) får
genomslag i verksamheten i köken, att måltiderna i varje kök håller samma
kvalitet, att personalresurserna utnyttjas effektivt mellan köken, att
produktionen och distributionen mellan köken optimeras.
Områdesindelningen föreslås utifrån en ambition att områdeschef har
mandat att göra nödvändiga omfördelningar mellan relevanta kök.
Områdeschefens direkta kontakt med den operativa verksamheten i köken
möjliggör för verksamhets-/kostchefen att behålla fokus på övergripande
verksamhetsfrågor och att t ex livsmedelsupphandlingar speglar verkliga
behov ute i köken. Områdeschefens formella kompetens bör motsvara minst
kockutbildning med kompletterande chef-/arbetsledarutbildning alternativt
kostekonom.
Områdeschef föreslås få ansvar för följande uppgifter efter enighet och
samråd med förvaltnings-/avdelningschef:
Utveckla verksamhetsstyrningen:
▪ Tydliggöra kraven på kvalitet och kostnadseffektivitet
▪ Delansvar i samverkan med verksamhets-/kostchefchef för
utveckling av
gastronomisk
kvalitet
och
lustfyllda
måltidsupplevelser
▪ Kommunicera och kontinuerligt följa upp budget med köks/verksamhetsansvariga
▪ Samordning löpande underlag för redovisning och uppföljning och
rapportering till verksamhets-/kostchef
▪ Säkerställa att antagna riktlinjer för måltider och kostpolicy följs
▪ Säkerställa att regler för egenkontroll följs
▪ Följa upp verksamhetsområdet bl.a. krav på kvalitet, effektivitet etc.
▪ Skapa dialog med beställarverksamheter och brukare så att
kvaliteten i måltidsverksamheten kan anpassas efter beställarnas
faktiska behov och önskemål.
▪ Inneha det övergripande personalansvaret inom geografiskt område
samt ansvar för anställdas utveckling:
▪ Samordna personalresurser för flexibel och kostnadseffektiv
resursanvändning t ex rotationstjänster
▪ Genomföra
medarbetarsamtal
och
lönesamtal
med
köks/verksamhetsansvarig. Köks-/verksamhetsansvarig genomför sedan
motsvarande samtal med övriga anställda i tillagningsköken och
underliggande mottagningskök.
▪ Kartlägga utbildningsbehov för köks- och serveringspersonal
Köks-/verksamhetsansvarig kock (nuvarande befattning 1:e kock)
I förslaget finns en ansvarig kock med tydligt uttalat arbetsledarskap, vid
varje tillagningskök. Ett tydligt och kompetent ledarskap i det dagliga
arbetet ger bättre resultat, ökad effektivitet och minskar risken för att
viktiga moment utelämnas i måltidsproduktionen.
Verksamhetsansvarig kock föreslås fortsatt ansvara för:
▪ Den dagliga löpande verksamheten i köket
▪ Inköp av råvaror
▪ Daglig uppföljning produktion och volymer
▪ Se till att rutiner för säkerställandet av måltider följs
▪ Lokal anpassning av matsedeln enligt givna direktiv
▪ Att rutiner för egenkontrollprogram efterlevs
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▪
▪

▪

Aktiv och regelbunden dialog och kommunikation med underliggande
enheter
Löpande personalfrågor (medarbetar- och lönesamtal, med egna
kökets personal samt underliggande mottagningskök, samt
resursplanering, vikarier etc.)
I samråd med områdeschef samordna, rapportera löpande underlag
kring budget och ekonomi etc.

När det gäller befattningen som produktionschef vid Centralköket
Strandgärdet förslag 1 och 2 samt och Wisbygymnasiet i förslag 2, så krävs
utökat ansvar och befogenheter som DD gärna bistår med förslag till efter
denna utrednings avslut och förändring av produktionslösning realiseras.
Köksansvarig vid mottagningsköken
Vid mottagningsköken finns köks-/måltidsbiträden som ansvarar för
sluttillagning och servering till aktuella gäster, samt efterarbete. Även här
finns ansvar som bör vara tydligt och väl förankrat.
Köksansvarig vid mottagningsköken föreslås fortsatt ansvara för:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Den dagliga löpande verksamheten i köket
Inköp/beställning av råvaror via leverantörer eller tillagningskök
Daglig uppföljning serveringsvolymer
Se till att rutiner för säkerställandet av måltider följs
Lokal anpassning av matsedeln
Att rutiner för egenkontrollprogram efterlevs
I samråd med arbetsledare köks-/verksamhetsansvarig kock
samordna, rapportera löpande adekvata underlag

Sett till ledningsstruktur och förslagen 1 och 2 när det gäller lokalisering och
produktion så bedöms följande resursbehov i jämförelse med nuläget:
Nuläget:
Förslag 1:
Förslag 2:

10,40 tjänster – 7 363 tkr
7,00 tjänster – 4 956 tkr
6,00 tjänster – 4 248 tkr

I diagram nedan framgår beräknade kostnad i nuläget och förslagen.

Konsekvens av förslagen 1 och 2, är att organisationens (avdelning Måltid)
effektivitet har ökats samtidigt som kostnaderna reducerats.
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6.1.6

Måltidsvärdar samt resurstid för måltidsservering förvaltningar
När det gäller slutberedning, förberedelser och efterarbete i samband med
servering av måltider på avdelningar vid sjukhuset men också vid förskola
och äldreboenden så har frågor diskuterats om vad dess innehåll är och hur
mycket tid som avsätts för detta i måltidsprocessen. Uppgifter om
timkostnader i vardera förvaltningarna har även gjorts försök att ta fram.
SOF:
Egen personals timkostnad är 360:-/timma. I personalkostnaden
omfattas:
- tillagning, uppvärmning, servering, disk, avtorkning, hygienrutiner,
temperaturmätningar.
– beställning, mottagning, uppackning fördelning varor samt fakturakontroll
– tillredning av frukost, mellanmål tillkommer utöver
Uppskattad tid per avdelning= (kan vara mellan 6-12 boende) 3,5 timmar
per dag och avdelning i måltidshantering för lunch och kvällsmål.
Enheternas storlek varierar från 3 avdelningar till 10 avdelningar x 3,5
timmar. Kan variera beroende på leverans varm, kyld mat och tillredning av
komponenter som ris, potatis, specialkoster etcetera
Inom SOF uttrycks även att ”Vi behöver titta på beställningsprocessen för
måltiderna där vi kan effektivisera tidsåtgången för medarbetarna inom
särskilt boende, via AIVO.
Vår inställning är att minska kostnaderna för vår förvaltning vilket ligger i
linje med projektets syfte att minska kostnaderna totalt för måltider inom
regionen. Vårt ansvar och roll är att servera maten till kunderna på ett
professionellt sätt och uppfylla ställda krav vid all hantering. Det vill säga
beställa, ta emot, servera hantera livsmedel på enheterna.”
UAF:
Omfattning hur mycket tid varje förskoleavdelning lägger i köket per dag.
I snitt har varje förskoleavdelning en kökspersonal som lägger 1 timma per
dag. På Gotland har vi 40 förskolor som tillsammans har 141 avdelningar.
I snitt tjänar varje pedagog/kökspersonal 500:-/timma.
HSF:
Inom Resursområde öppen och slutenvård, ligger den största delen av
måltidsverksamhet inom HSF. Här finns 7 avdelningskök, där varje kök har
minst en ”kökspersonal/ekonomibiträde som ägnar den största delen av
arbetstiden åt patienternas måltider och mellanmål samt beställningar från
köket. Kökspersonalen är navet i utdelningen av maten från matvagnen på
respektive enhet (10 patienter - 23patienter/enhet).
Kökspersonals/ekonomibiträdets tjänstgöringsgrad varierar mellan ca 70100%. Det motsvarar stödet vid måltider endast mån-fre dagtid, och
beställningar gäller för hela dygnen/veckan. Innebär att det finns några
enheter som även har köks-/ekonomibiträde på helger och kvällar, en del
har det ”löst” i budget dvs det finns ekonomiskt utrymme för den tjänsten
och det finns även de enheter som tar in extra resurs till köken.
Måltidsvärd
Gällande förslag till innehåll för ett måltidsvärdskap på vårdavdelning så
följer ett exempel kring detta: att beställa mat/specerier, förbereda samt
servera samtliga måltider till matgäster på aktuell avdelning. Vidare arbeta
för en bättre mellanmålshantering samt patientanpassning av mat till
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riskgrupper. Även sköta egenkontroll för måltidhantering, diskning och
städning kök, duka och tillgodose en trevlig miljö i matsalen, samt hantera
kaffevagn och utföra matsvinnsmätningar.
Detta värdskap kan även ingå i Vårdnära service, där samtliga som arbetar
med Vårdnära service (VNS) först genomför en utbildning om fyra veckor,
blandat teori och praktik som sker till exempel i Region Dalarna, Falu
Lasarett. En viktig
del
här
är
”kostutbildning”.
VNS
har
även
gränsdragningslistor och instruktioner för varje måltid. Måltidshanteringen
innebär beställning av måltider, diskhantering, servering, beredning
måltider, ansvar för att rätt patient får rätt kost, matvagnen i köket samt
ansvar för att egenkontroll och HACCP följs.
DD föreslår att en fortsatt dialog och samverkan sker för att ”fastställa” tid
för resurser i samband med måltider, som generellt beräknas till ca 1-3,5
timmar/dag. Självfallet beroende av nivå på service och måltidskoncept.

7.

Kyld matlagningsteknik, energiförbrukning och transporter
I förslag till framtida lokalisering och produktion av måltider i Region
Gotland så används kyld matlagningsteknik, CookChill vid Strandgärdets
centralkök på Visby lasarett. Tekniken beskrivs i bilaga 1, sid 25 men följer
även i detta kapitel.
Matlagningstekniken CookChill, ett kall-/kyldmatsystem med konventionell
matlagning från grundråvara, som direkt efter tillagningens slut snabbkyls i
kraftfulla kylar eller kylrum (blastchillers) ner till max +3 grader, på 90
minuter. Härefter sker förvaring i max +3 grader under obruten kylkedja
fram till servering, då uppvärmning sker till +70 grader.
Tekniken ställer stora krav på livsmedelshygienisk hantering varför stor
noggrannhet och kompetens krävs av personal som arbetar i kök med
denna teknik. Motsvarande livsmedelshygieniska krav ställs idag även på
konventionell varmmat-produktion (CookServe), enligt Livsmedelslag
stiftningen sedan 1 januari, 2006.
Konsekvens av tillagning och distribution med kyldmat-tekniken är att
varmhållning minimeras, då sluttillagning sker i anslutning till servering. Vid
distribution sker leverans av kyld huvudkomponent med tillbehör i obruten
kylkedja,
till
samtliga
mottagningskök
eller
avdelningsenheter
(avdelningskök) vid sjukhus, förskola, skola, boenden inför slutberedning,
uppvärmning eller servering.
Måltidskomponenter som potatis, pasta och varma grönsaker kokas på plats
i mottagningskök där sådant finns, där även färdigställande av sallader sker.
Till enheter/avdelningar vid förskola, skola och äldreboenden (som inte
tillagar komponenter på plats) som inte har mottagningskök levereras
samtliga måltidskomponenter kylda och sluttillagas inför servering.
Leveranser av frukost- och mellanmålskomponenter, mjölk, bröd, potatis,
frukt och grönsaker sker från central-/tillagningsköket, i samband med
daglig leverans av kyld huvudkomponent med tillbehör.
Energiförbrukning vid omställning till kyld matlagningsteknik
Vid omställning från konventionell varm måltidsproduktion (CookServe) till
kylmatsystem (CookChill) sker generellt en minskning i energiförbrukning
(kW) om 10–15 %. Orsaker till detta är framförallt en förändrad driftstid då
tillagningskök ställs om till mottagningskök, som beror på att omfattningen
av kökets maskinuppsättning exempelvis kokgrytor och ugnar används
kortare tid per dag.
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När det gäller energiförbrukning (kW) i Region Gotlands köksverksamheter,
så sker, ännu inte någon separat mätning när det gäller kökens maskinella
utrustning -grytor, ugnar eller kylar/kylrum och frysar/frysrum. Därmed
finns inte idag möjligheter till jämförelser när det gäller energiförbrukning
med nuläget.
Mätningar som är gjorda när det gäller energiförbrukning generellt, visar för
ett större tillagningskök med en driftstid (när det gäller användning av
grytor och ugnar etcetera) om ca 4–5 timmar per dag, en anslutningseffekt
om 120 kW per kök och dag. Motsvarande för ett mindre tillagningskök där
till exempel ugn och gryta används som mest 1–2 timmar per dag, visar på
en anslutningseffekt om 70–100 kW per kök och dag.
För ett mottagningskök där måltidens huvudkomponent och tillbehör
levereras från ett central- eller tillagningskök är anslutningseffekten 40–50
kW per kök och dag.
Med hänsyn till generella mätningar ovan och nuvarande varm konventionell
tillagning i många av regionens kökslokaler, så blir konsekvenser att en
minskad energiförbrukning (kW) uppstår i både förslaget 1 och 2, när det
gäller geografiskt sett köksområdet 2 -Gotland Mitten-Visby.
I förslagen där flertalet förskolors måltider tillagas och levereras från ett
större tillagnings- eller centralkök direkt till avdelningar, så avvecklas ju
nuvarande köksdrift helt. Minskad energiförbrukning blir då även ett faktum
i de kökslokaler vid skolor som ställs om till mottagningskök.
När
det
gäller
denna
matlagningsteknik
CookChill,
så
är
nedkylningsprocessen av måltidskomponenter det mest energikrävande,
men avsevärt mindre omfattande i jämförelse med nuvarande samtliga
kökslokalers energiförbrukning i regionen.
Orsak till den relativt stora (enligt DD:s bedömning) energiförbrukning som i
nuläget råder i regionen, beror på kökslokalernas bristande status och med
till delar föråldrad maskinell utrustning.
Möjliga energirelaterade framtida åtgärder och direkt energieffektivisering i
regionens köksverksamheter kan bland annat vara; värmeåtervinning från
kyl/fryssystem, värmeåtervinning från avlopp, värmeåtervinning från
ventilation, isolering av kyl- och frysrum, tidsstyrning av utrustning och inte
minst översyn av arbetsrutiner, kunskap och ett engagemang hos anställda
medför minskad energiförbrukning i köken. En betydande potential finns
härmed när det gäller energibesparingar med relativt enkla medel.
Ett exempel från mätningar i Västra Götalandsregionen visar att ett storkök i
en normalt stor skola, använder ungefär 1 kWh per lunchportion.
Beräkningar visar att det går att halvera detta till 0,5 kWh per lunchportion.
I förslagen 1 och 2 med den kylda matlagningstekniken CookChill vid
Strandgärdets centralkök, i jämförelse med nuläget, så finns även
fördelar som:
* Ger en jämnare måltidsproduktion, då produktionstekniken medför att
produktionstoppar jämnas ut. Detta i sin tur leder till en jämnare
personalbemanning och mindre stress i arbetsmiljön för anställda.
* Hög livsmedelshygienisk säkerhet och ökade möjligheter till valbara rätter
för samtliga gäster, kunder och brukare.
* Flexibel serveringstid då maten och måltiderna sluttillagas först inför
serveringen. Fram till sluttillagning sker förvaring i obruten kylkedja.
* Möjligheter till ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel
* Mindre och mer effektiv administration
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7.1

Transporter
Inför beslut om inriktning för en framtida köksstruktur i Region Gotland, så
vill DD även belysa följande gällande transporter och relaterat till
miljöpåverkan.
Transporter som idag kan härledas till regionens måltidsförsörjning,
omfattar såväl externa som interna transporter. Externa transporter innebär
leverans av livsmedel från avtalad grossist, men även via övriga
leverantörer av livsmedel till de aktuella köken.
Livsmedlen transporteras idag 1-5 dagar per vecka, från aktuella
leverantörer till varje tillagningskök där de sedan förvaras, bereds och
tillagas inför servering. Mottagningsköken tar även emot externa leveranser
flera dagar per vecka.
En inventering av antalet såväl interna som externa livsmedelstransporter
som är aktuella idag, kan användas som jämförelse med det antal
transporter som blir konsekvens i förslagen ovan till lokalisering av
måltidsproduktion. I förslagen 1 och 2 ökar de interna transporterna, men
samtidigt sker externa transporter endast till central-/tillagningsköken.

8.

Slutsats och förslag nästa steg
I
direktiv
för
detta
projekt
och
uppdrag,
framgår
att
Regionstyrelseförvaltningen getts i uppdrag att se över organisation och
lokalisering av måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder
till lägre kostnad. Vidare framgår övergripande projektmål för uppdraget
som ska visa på förändringar i organisation och lokalisering av verksamhet
som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
De effektmål; Minskade kostnader - Utvecklad organisation för hög
kvalitet och effektiva processer - Likvärdiga förutsättningar för god och
jämlik hälsa - Minskat klimatavtryck - Säkrad kompetensförsörjning
- Minskat matsvinn, som även utgjort fokus för utredningsarbetet möter i
resultat och förslag samtliga dessa ambitioner.
En reviderad version av Mat- och måltidspolicyn kommer även bidra till ökat
engagemang och delaktighet i den gemensamma måltidsprocessen.
Med tydliggörande av inriktning för en framtida organisation, utförarroll och
köpande
förvaltningars
delaktighet
i
fortsatt
utveckling
av
måltidsverksamheten, kommer vara avgörande för resultatet av såväl
kvalitativa som kostnadseffektiva måltidslösningar i Region Gotland.
Utveckling av matlagningstekniken CookChill (kyld mat) som föreslås, samt
kunskap om ytterligare tekniker som ”Steamplicity”, ”Sofresh” konceptet
”Fleximat” (samtliga kylda matlagningstekniker) skapar möjligheter att
erbjuda nylagade måltider på de tider som följer matgästers önskemål.
Region Gotland, precis som andra regioner i Sverige befinner sig på grund
av Covid-19 och pandemin, i ett svårt ekonomiskt läge, med minskade
skatteintäkter. Detta kommer ställa krav på helt nya arbetssätt, strukturer
och system där även digitaliseringen ger möjligheter.
Initialt i förslagen kommer omorganisering, inventering resurser,
uppföljningsrutiner
och
strukturering
vara
både
tidoch
resurskrävande. DD:s bedömning är dock att förslagen sammantaget
kommer att bidra till att fortsatt skapa hög kvalitet, men framförallt
kostnadseffektivitet
och
hållbar
långsiktighet
i
Region
Gotlands
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måltidsförsörjning. På så sätt innebär förslagen besparingar som väger upp
de initiala kostnaderna.
Med de ambitioner som finns ni Region Gotland trots rådande läge, så
finns goda möjlighet att fortsatt öka regionens attraktionskraft i mat- och
måltidsfrågor.
Mat och måltider i offentlig sektor är en av de viktiga samhällsfrågorna idag,
då de kan vara med och driva fram innovationer till preventiv hälsa och ökat
välbefinnande; inte minst bidra till att minska risken för hjärt- och
kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer – sjukdomar som alla är
kopplade till våra matvanor och livsstil. Härav kopplingen till folkhälsa i
förslagen.

Kortfattat om förslag till nästa steg efter projektutredningen:
1. Beslut om inriktning - organisation och målbild för mat och måltider i
Region Gotland.
Att via politiska inspel, reaktioner från regionens ledningsgrupp,
härefter fastställa en inriktning gällande organisationstillhörighet men
också målbild för den framtida måltidsverksamheten i Region
Gotland.
Målbilden är avgörande och måste tas med i arbetet därefter med
revidering av mat och måltidspolicyn.
2. Beslut om en ny strategi för hur prioritera och hantera kökslokaler.
3. Inventering av personella resurser och relaterat behov i
måltidsuppdraget,
både
inom
avdelning
Måltid
och
måltidsverksamheter inom förvaltningarna HSF, SOF och UAF.
Avslutningsvis vill DD understryka att det krävs ett starkt åtagande från
regionens sida att i nutid, ta fram inriktningsbeslut om ett fortsatt
utvecklings- och förändringsarbete, för att faktiskt driva igenom
förändringar som möter de långsiktiga effektmålen för detta projekt.
DD
utgör
gärna
utvecklingsarbete.

resursstöd

även

i

fortsatt

förändrings-
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Dokument och referensförteckning
-

Den goda måltiden, Mat och måltidspolicy för Region Gotland
Vision Gotland 2025
Verksamhetsplan 2020 RSF
KS beslut 2009-10-26 § 293
Regelverk för serviceförvaltningen i Region Gotland 26 febr. 2014
1. Missiv måltidsförsörjning på Gotland
Livsmedelsstrategi Gotland 2016-2025
Slutrapport Gotland utan transporter
Krishanteringsplan och Dagbok Måltid
904 Driftrapport per ansvar Måltid 2020
Strategisk plan och budget 2020-2022/2023 inkl. investeringsbudget lokaler
Kostnader-intäkter 2015-2019
Principer för prissättning av serviceförvaltningen – tjänsteskrivelse
Sammanställning måltidspriser 2016-2020
Priser till Aivo
Kostnadsjämförelser måltider grundskola UAF
Avgifter livsmedelstillsyn per köksenhet
Nämndsarvoden och kostnader
Förslag - Program för god jämlik jämställd hälsa för Region Gotland
Protokoll 2015-06-15 Rf § 201 Revidering av mat och måltidspolicy
Uppföljning av Den goda måltiden, antagen av KF nov 2009
Beställning av specialkost UAF
Överenskommelser Måltidsservice SOF, HSF, UAF
Organisation avdelning Måltid 2019
Personalsammansättning Måltid
Sjuktal Måltid
Analys av sjukfrånvaron på Måltid 12 febr. 2019
Enkät medarbetare
Enkät chefer Måltid
Befattningsbeskrivningar; köken och lednings-stödfunktioner
Grundbeställning måltider 2020 HSF, SOF, UAF
Portioner restaurang 2019
Aktivitetslista ned tidplan 2019-2020 avd. Måltid
Översiktslistor HSF, SOF, UAF
Måltidsprocess SOF Säbo
Måltidsprocess UAF förskola, grundskola, gymnasium
Stödprocess regionintern kunddialog avd. Måltid
NKI – kundenkät analys och resultat 2019
Mättal avd. Måltid 2012 – 2019
Direktiv livsmedelsupphandling 2015-04-15
Exempel komponentindelning anpassning kök TerraNova
Karta kök
Kontrakt, lista kök och matsal med bl a area, årshyra kr/kvm
Diverse dokument om löpande rutiner och förutsättningar avdelning Måltid
och HSF, SOF, UAF
Instruktion KFB, REGU samt regional samverkans-. och stödstruktur
Status köksbyggnationer 2017 245
Dokument tidigare kostutredning
PP Förslag lokalinvesteringar UAF, RevG 2020-01-07
Rapport Status kvarvarande kök, RSF
Köksprojekt på gång, Projektavdelningen Region Gotland
Investeringsplan BUN förskola, skola, gymnasium 2021-2025
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Uppdrag. Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet, remiss

RS 2019/958

Arbetsutskottets beslut
x

Beslutsunderlag kring framtida organisering och lokalisering av måltidsverksamhet
remitteras till tekniska nämnden, socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
synpunkter. Svar ska ha inkommit till regionstyrelsen senast 23 april 2021.
Frågor att besvara i remissförfarandet.
Hur ser nämnden på:
- den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten som beskriv i
beslutsunderlaget och speciellt med fokus på kvalitet?
- behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering bör
innehålla?
- en revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland
och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och
måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av
kostnadseffektivitet och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa
måltider, öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska
svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin vara god. Andelen kyld
mat skall inte överstiga 50 %.” (ersätter direktiv givet 2009-10-26, § 293).
- framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala måltidsverksamhet
inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens ansvarsområde?

För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida utmaningar beslutade
regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida
effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
forts
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Som ett komplement till projektet har en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten. Dessutom har en
kompletterande analys gjorts för att belysa effekterna av den förändrade inriktningen
i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också
kompletteringarna. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
Som en del i beredningsarbetet har samråd med berörda nämnder och förvaltningsledningar genomförts kring styrgruppens förslag. Samråden har stärkt bilden av att
måltidsverksamheten är en viktig verksamhet som skapar stort värde för verksamhetens kvalitet i relation till elever, brukare och patienter. Det finns en samstämmighet i vikten av fortsatt utveckling och stärkt samarbete över förvaltningsgränser.
Framtida infrastruktur är avgörande för kostnadsbilden och verksamheten behöver
ges utrymme att arbeta med bäst lämpade metoder utifrån givna kvalitetsnivåer.
Efter samråd har underlaget reviderats och här presenteras styrgruppens slutliga
förslag till utvecklingsinsatser och politiska beslut. Sedan tidigare har regionstyrelsen
beslutat att detta underlag ska skicka ut på remiss till berörda nämnder för
synpunkter.
Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Driftsekonomin har varit i balans och besparingar har kunnat genomföras. Det har
varit värdefullt för regionen att ha en samlad måltidsverksamhet. Den gemensamma
organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och egenkontrollprogram.
Bedömningen är att verksamhetens grundkvalitet är god och att det finns god
potential till fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
Bedömningen är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga involverade
förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och samråden har också
gett ytterligare inspel som förbättrat beslutsunderlaget.
forts
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Området är omfattande om komplext och förvaltningen vill betona vikten av att
politiska beslut fattas kring målnivåer och principer. I verksamhetsansvaret ligger
sedan att återkomma kring hur måltidsverksamheten ska bedrivas för att nå högsta
möjliga effektivitet och kvalitet i varje givet läge. Återrapportering och delaktighet
kring fortsatt utveckling bedöms kunna ske inom ramen för regionstyrelseförvaltningens ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Vid behov kan
speciella temafördjupningar ges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Simon Härenstam (L) yrkar att kvalité läggs till som en fråga.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) att i första hand
regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på reviderad
Mat- och livsmedelspolicy som inkluderar process för implementering och uppföljning, samt förslag på justerad uppdragsbeskrivning, om det behövs utifrån
justerad policy.
I andra hand: Förlängd remisstid, remissfrågorna ändras till att punkt 1 utgår, punkt 2
ändras till ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet ska med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat och måltider för hela Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av att hålla hög kvalité på maten, god driftsekonomi, hög grad av lokal tillagning - mer från grunden, ökad andel ekologiska och
närproducerade livsmedel, säsongsanpassade måltider och korta varmhållningstider. När mat transporteras kan maten vara varmhållen eller kyld beroende på
verksamhet och lämplighet. Andelen kyld mat ska inte överstiga 10 %”.
Punkt 3 Punkten utgår.
Eva Nypelius (C) yrkar avslag på Meit Fohlins yrkande och yrkar att kvalité lyfts in
som en fråga samt att kvalité även kopplas mot upplevelsen av måltiden.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och Meit Fohlins yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
med eget tillägg bifalls.
forts
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Votering begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag med Eva
Nypelius (C) tillägg och nej-röst för Meit Fohlins (S) yrkande.
Omröstningen ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Simon Härenstam (L) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Thomas Gustafson (V).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt regionstyrelseförvaltningens förslag
med Eva Nypelius (C) tillägg.
Protokollsanteckning: Lisbeth Bokelund (MP) instämmer i Meit Fohlins (S) yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-12
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/958
12 februari 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


beslutsunderlag kring framtida organisering och lokalisering av
måltidsverksamhet remitteras till Tekniska nämnden, Socialnämnden, Hälsooch sjukvårdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för synpunkter. Svar ska ha inkommit till
regionstyrelsen senast 23 april.

Frågor att besvara i remissförfarandet:
Hur ser nämnden på:


den generella inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten som
beskriv i beslutsunderlaget och speciellt med fokus på kvalitet?



behovet av att revidera mat- och måltidspolicyn och vad en revidering bör
innehålla?



en revidering av uppdraget till regionens centrala måltidsverksamhet till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region
Gotland och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i matoch måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av
kostnadseffektivitet och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa
måltider, öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska
svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och driftsekonomin vara god. Andelen
kyld mat skall inte överstiga 50%.” (ersätter direktiv givet 2009-10-26 §293).



framtida organisatorisk placeringen av regionens centrala måltidsverksamhet
inom regionstyrelsen eller tekniska nämndens ansvarsområde?

Sammanfattning

För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida utmaningar beslutade
regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida
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effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av
måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
Som ett komplement till projektet har en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten. Dessutom har en
kompletterande analys gjorts för att belysa effekterna av den förändrade inriktningen
i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också
kompletteringarna. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
Som en del i beredningsarbetet har samråd med berörda nämnder och
förvaltningsledningar genomförts kring styrgruppens förslag. Samråden har stärkt
bilden av att måltidsverksamheten är en viktig verksamhet som skapar stort värde för
verksamhetens kvalitet i relation till elever, brukare och patienter. Det finns en
samstämmighet i vikten av fortsatt utveckling och stärkt samarbete över
förvaltningsgränser. Framtida infrastruktur är avgörande för kostnadsbilden och
verksamheten behöver ges utrymme att arbeta med bäst lämpade metoder utifrån
givna kvalitetsnivåer.
Efter samråd har underlaget reviderats och här presenteras styrgruppens slutliga
förslag till utvecklingsinsatser och politiska beslut. Sedan tidigare har regionstyrelsen
beslutat att detta underlag ska skicka ut på remiss till berörda nämnder för
synpunkter.

Bedömning

Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Driftsekonomin har varit i balans och besparingar har kunnat genomföras. Det har
varit värdefullt för regionen att ha en samlad måltidsverksamhet. Den gemensamma
organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat
lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och
egenkontrollprogram.
Bedömningen är att verksamhetens grundkvalitet är god och att det finns god
potential till fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
Bedömningen är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga involverade
förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och samråden har också
gett ytterligare inspel som förbättrat beslutsunderlaget.
Området är omfattande om komplext och förvaltningen vill betona vikten av att
politiska beslut fattas kring målnivåer och principer. I verksamhetsansvaret ligger
sedan att återkomma kring hur måltidsverksamheten ska bedrivas för att nå högsta
möjliga effektivitet och kvalitet i varje givet läge. Återrapportering och delaktighet
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kring fortsatt utveckling bedöms kunna ske inom ramen för
regionstyrelseförvaltningens ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Vid
behov kan speciella temafördjupningar ges.
Beslutsunderlag
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Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland

1. Sammanfattning
Rapporten sammanfattar de samlade insikterna och förslagen från effektiviseringsprojektet
Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Styrgruppens samlade förslag till konkreta åtgärder för fortsatt utveckling är i korthet:
- Revidera mat- och måltidspolicyn.
- Revidera uppdraget till måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen/regionstyrelsens ansvar
- Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid
- Tydliggöra överenskommelser kring processer, roller, ansvar och villkor
- Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till tekniska
nämnden/teknikförvaltningen.
- Gemensamma nyckeltal tas fram
- Kompetenshöjande insatser genomföras
- Kunddialogmodeller och kundutvärdering utvecklas
- Utvärdera och förtydliga prismodellen
- Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök utvecklas
- Tekniker för ökad flexibilitet nyttjas
- Åtgärder för att minska svinn genomföras
Förslagen har beretts genom samråd med samtliga direkt berörda nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen).
Facklig samverkan har skett löpande inom ramen för regionstyrelseförvaltningen och i regionens centrala fackliga samverkansgrupp (CSK) vid möte 27 januari.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

2. Inledning
Den goda måltiden är avgörande för många barn/elever/patienter/brukare och har en direkt påverkan på regionens måluppfyllelse. Mat och måltider är ett kunskapsområde med
såväl bredd som djup. Här behövs kompetens inom områden som nutrition, kostekonomi,
menyplanering, livsmedelsupphandling, produktionsplanering, köksarkitektur, tillagning,
miljö och måltidens roll som integrerad del i verksamheten.
Formen för måltiden skiljer sig åt mellan regionens olika verksamheter men det finns en gemensam grund kring vad som ger framgång. Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider pekar på fem framgångsfaktorer för den värdefulla måltiden:
 Fokusera på matgästen
 Satsa på kunskap och kompetens
 Se till helheten – använd måltidsmodellen
 Skapa en organisation med samarbete över gränser
 Sätt upp mål och fråga efter resultaten.
Slutrapport

Denna rapport sammanfattar effektiviseringsprojekt Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland. Rapporten sammanfattar resultaten av projektets två
etapper och de kompletteringar som gjorts kring möjligheten till alternativa driftformer och
konsekvenser av förslag till beslut rörande framtidens förskola och grundskola. Dessutom
ges en fördjupad bild av styrgruppens förslag till fortsatt hantering inom Region Gotland.
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Förslagen har i ett första steg beretts genom samråd med samtliga direkt berörda nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen) och den centrala fackliga
samverkansgruppen (CSK). Efter dessa samråd har underlaget reviderats inför beslut i regionstyrelsens arbetsutskott om remissförfarande till samtliga nämnder inför ett slutligt beslut i regionstyrelsen i april 2021.
Projektets etapp ett omfattade:
 Fördjupad analys och beskrivning av måltidskostnadernas utveckling
 Fördjupad jämförelse med andra kommuner och landstings måltidskostnader
 En tydlig bild av de pågående arbeten och förslag som finns till förändringar för
kostnadseffektiviseringar kopplat till måltider
 Förslag på lämpliga nyckeltal
 Översyn av mat och måltidspolicyn och beskrivning av utvecklingsbehov
 Förslag till förändrad organisation
 Konsekvenser av förslagen
Underlaget från etapp ett ingick sedan som grund för etapp två som byggt på med
 Förslag till förändrad lokalisering och produktionsplanering
 Beslutsunderlag reviderad mat- och måltidspolicy
Två kompletterande utredningar har gjorts
 Möjligheter till alternativa driftformer
 Konsekvenser av förslaget till beslut rörande framtidens förskola och grundskola
Syftet med projektet är att identifiera och initiera förändringar kopplat till organisation och
lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
De effektmål som eftersträvas är minskade kostnader, utvecklad organisation för hög kvalitet och effektiva processer, likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa, minskat klimatavtryck och säkrad kompetensförsörjning.
Bakgrund

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Måltidsbranschen står idag inför en rad utmaningar. Hälso- och näringstrenden är stark och
måltiden blir allt mer konsument- och individinriktad. Lagen om offentlig upphandling ställer allt hårdare krav. Det finns många aktörer som kan leverera måltider och även dagligvaruhandeln erbjuder idag måltidslösningar som också passar delar av offentlig sektor.
Region Gotland står enligt tidigare genomförda analyser inför stora utmaningar de kommande åren. Framför allt handlar det om kompetensförsörjning och ekonomi. För att identifiera och initiera insatser som kan leda till kvalitet, effektivitet och kostnadssänkningar
etablerades under 2020 ett regiongemensamt effektiviseringsprogram med 7 olika projekt.
De olika projekten inriktades mot olika områden som utifrån tidigare kunskaper bedömts
ge störst potential till resultat. Ett av projekten beslutades handla om framtida organisering
och lokalisering av måltidsverksamheten.
Måltidsverksamheten som helhet sträcker sig över organisationsgränser och involverar i
stort sett samtliga regionen förvaltningar. Avdelning måltid inom regionstyrelseförvaltningen har ett strategiskt ansvar för måltider och också ansvar för större delen av köksorganisationen men då övriga förvaltningar har delansvar i processen (t.ex. egna livsmedelsin-
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köp, beställningar och servering av måltider) krävs ett nära samarbete med tydlig rollfördelning och mandat för att möjliggöra förbättringar och effektiviseringar.
2009 antogs en Mat & måltidspolicy för Region Gotland och samma år samlades stora delar av måltidsverksamheten i en och samma organisation. Uppdraget till måltidsverksamheten formulerades att hålla hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal tillagning – mer
från grunden, ekologiska och närproducerade livsmedel, korta varmhållningstider, blandade
driftsformer och ingen produktion av kyld mat i stor skala. Beslut fattades också om en ny
översyn av köksorganisationen.
Översynen resulterade i en plan för ombyggnationer av ett antal mottagningskök till tillagningskök samt upprustning av flertalet eftersatta kök. Investeringar har därefter genomförts
i ett antal kök till en kostnad av ca 45 mkr kronor. Ytterligare åtgärder planeras idag för ca
30 mkr kronor. Köken i Visby bedöms i hög utsträckning vara fullbelastade medan några
av köken på norra och södra Gotland beräknas ha mer kapacitet. Med tanke på den demografiska utvecklingen med ökade behov främst i Visbyområdet är detta en utmaning framåt.
Lokalplaneringen har vid flera tillfällen setts över i syfte att säkerställa effektivitet kopplat
till investeringarna. Måltidsverksamheten har utvecklats i positiv riktning i relation till uppdraget med bland annat ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå med
nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Måltidens roll för barn/elever/patienter och brukare utvecklas och ansvariga förvaltningar
ser behov av att framåt på ett effektivt sätt kunna möta de behov och önskemål som finns.
Behoven skiljer sig åt mellan olika verksamheter och utvecklingen behöver kunna erbjuda
lösningar som möter olikheter. Samordning och koordinering blir avgörande för att hitta
effektivitet.
Konsekvenser av inriktning i beslut kring framtidens förskola och grundskola

Den förändring som nu föreslås kring framtidens förskola och grundskola påverkar förutsättningarna kring utvecklingen av regionens måltidsverksamhet. För att förtydliga konsekvenserna i relation till tidigare genomfört utredningsarbete har en kompletterande analys
genomförts.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Kökslokalernas status vid de aktuella landsbygdsskolor som fortsatt ska bedriva grundskoleverksamhet blir viktiga att ta hänsyn till. Kökslokalerna vid grundskolorna Endre, Vänge,
Kräklingbo, Eskelhem, Stånga och Öja samt Fårösundsskolan med högstadium, är samtliga
i stort behov av insatser. Kökslokalerna vid Stenkyrka och Sanda grundskolor har god standard på lokalen, men för liten bruksyta eller för liten volym.
Med bakgrund i rådande förutsättningar ovan, så föreslås att flera kök avvecklas och ställs
om till mottagnings- eller serveringskök. Hur denna planering läggs påverkar kommande
investeringar samt bland annat bemanning av personal i köken, årlig driftkostnad i köken,
samt årlig avgift för livsmedelstillsyn.
Av BUN:s beslutsunderlag från 2020-12-15, framgår att en tioårig investeringsplan ska tas
fram som inkluderar planerat underhåll för samtliga aktuella landsbygdsskolor. Denna plan
bör då naturligt kopplas till insatser och planerat underhåll i skolornas kökslokaler, samt relaterat beslut om vilken köks- och serveringslösning som ska finnas på vardera skolan.
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3. Livsmedelsverkets råd och rekommendationer som grund
Tydligt är att måltiden har stor betydelse för såväl äldre som patienter och barn/elever. Redan idag drivs måltidsverksamheten med Livsmedelsverkets fakta, rekommendationer, och
stöd som grund. Livsmedelsverket säger bland annat:
 Måltiden i äldreomsorgen
Måltiderna är inte en fristående verksamhet utan en grundläggande del av omvårdnaden av de äldre. I råden ”Bra måltider i äldreomsorgen” lyfts fem framgångsfaktorer för bra måltider: individanpassning, kunskap och kompetens, helhetssyn på
måltidskvalitet, god samverkan mellan yrkesgrupper samt ständig utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten. En samordnande funktion för måltidsfrågor i
form av måltidsombud eller liknande nära den äldre och även övergripande i verksamheten är viktigt för att det tvärprofessionella samarbetet i måltidskedjan ska
fungera och utvecklas.
 Måltiden i hälso- och sjukvården
God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande
för att främja tillfrisknande, hindra undernäring och öka välbefinnandet. Patienter
som får rätt näring kräver totalt sett mindre vårdresurser än undernärda patienter.
För att kunna vara en del av behandlingen behöver måltiden ingå i sjukhusets ledningssystem. Det krävs genomtänkta styrdokument. Det är viktigt att skapa en organisation med mandat att arbeta med måltidsfrågorna och att denna är tvärprofessionellt sammansatt.
 Måltiden i skolan
Bra mat som hamnar i magen ger bättre förutsättningar att lära och en lugnare
stämning i skolan. Måltiderna på skolan kan också väcka nyfikenhet på mat, miljö,
hälsa och på matens väg från jord till bord. Bättre kunskaper om mat och måltider
kan ge mer kvalitetsmedvetna konsumenter och bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Det finns åtskilliga sätt att använda mat och måltider i det pedagogiska arbetet – skolmåltiden är ett kostnadsfritt läromedel som både doftar och
smakar. När pedagoger och måltidspersonal jobbar tillsammans så att måltiderna i
skolan blir mer än ”bara mat” skapas ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Samtliga råd från Livsmedelsverket utgår ifrån måltidsmodellen.

Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje.
 God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
 Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
 Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension.
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Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.
För att lägga pusslet krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det i sin tur fordrar en
flexibel organisation med fungerande kommunikation mellan olika professioner, och naturligtvis även med matgästerna.


4. Nuläge
Inom ramen för projektet har en nulägesrapport tagits fram. Denna återfinns i sin helhet
som bilaga 1.
På närmare 100 platser erbjuds i Region Gotlands verksamheter varje dag ca 11 000 barn,
elever, brukare och patienter en måltid tillagad i något av regionens drygt 40 tillagningsoch mottagningskök. Verksamheten bedrivs årets alla dagar. 120 1:e kockar, kockar och
serveringsbiträden arbetar direkt med tillagning och ytterligare många ansvarar på del av tid
för slutberedning, förberedelser och efterarbete i samband med serveringen.
Kvaliteten i måltiden handlar om såväl upplevd kvalitet som systemkvalitet. Definitionen av
kvalitet återfinns idag i mat- och måltidspolicyn samt i interna riktlinjer. Uppföljning av
kvalitet sker löpande i kunddialoger. Resultaten visar en jämn nivå över tid med en liten
förbättring rörande tillgänglighet, bemötande och delaktighet och en liten försämring rörande hur väl måltidsverksamheten når upp till bilden av en perfekt offentlig måltidsverksamhet. Intervjuer genomförda inom ramen för projektet visar ett helhetsintryck som är
bra och gott och verksamheten är generellt nöjd och anser maten vara bra och ha hög kvalitet.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har genom avdelning måltid det samlade processansvaret för måltiden och också huvuddelen av produktionsansvaret. I övriga förvaltningar finns ansvar för slutberedning/tillagning och servering. Processbeskrivningar finns
för måltidsprocessen inom socialförvaltningen och utbildning- och arbetslivsförvaltningen.
Process för hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns ännu inte på plats.
Sammanfattningsvis ger nulägesbeskrivningen bilden av en måltidsverksamhet som skulle
vinna på att tydligare hållas samman som helhet processmässigt. Den gemensamma måltidsprocessen kan definieras enligt följande:
Beställning

Produktion

Distribution/ leverans

Mottagning

Tillredning/
beredning

Servering

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Olika förvaltningar har olika behov och ansvar i kedjan och därmed olika funktioner och
mål med verksamheten men en sammanhållen helhet är avgörande för framtida effektivitet.
I dagens måltidsverksamhet används främst matlagningstekniken varm mat, med varmhållning fram till servering. För kvaliteten blir frågor som varmhållningstider och transporter
avgörande. Den mat som inte äts upp måste kastas. Vid några kök används också kyld matlagningsteknik där del av måltiden levereras kyld och värms upp på plats. Kyld mat har lång
hållbarhet men uppvärmd mat kan inte sparas om den inte äts upp.
Den första kartläggningen av kökens standard och kapacitet visar i nulägesrapporten att
det finns stora variationer och att många kök inte är ändamålsenliga för den verksamhet
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som bedrivs. Bristerna handlar om tillgängliga ytor och bristande underhåll. Detta påverkar
i sin tur förutsättningarna till god arbetsmiljö och livsmedelshygienisk kvalitet enligt
lagstiftningens krav.
Kostnaderna i regionens måltidsverksamhet ligger i nivå med andra jämförbara verksamheter men kommuner/regioner med andra produktionsmetoder ger en bild av att kostnadsminskningar är möjliga. Med grund i tidigare beslut om minskad budgetram för måltidsverksamheten har flera insatser genomförts eller pågår för att göra kostnadssänkningar.
Dock finns stora beroenden till andra initiativ kring tex lokalplanering och skolverksamhet
framåt.
Transporter sker idag av måltider, måltidskomponenter och förrådsvaror från produktionskök till mottagnings- och serveringskök. Detta sker dels genom regionens egen transportorganisation och dels genom externa leverantörer.
Ekonomin för måltiden omfattar samtliga berörda förvaltningar och i budgetarbetet används olika ekonomistyrningsprinciper. Komplexiteten är tydlig och prissättningen upplevs
ibland oklar av mottagande förvaltningar. Totalt omsluter måltidsavdelningen i regionstyrelseförvaltningen ca 123 mnkr per år. Av detta är ca 38 mnkr livsmedelskostnader.
Nyckeltal som används idag har en tyngd mot avdelning måltids verksamhet inom regionstyrelseförvaltningen och skulle behöva bli mer processorienterade och inkludera samtliga
berörda förvaltningar för att ge bättre underlag för analys och utveckling.
Mat och måltidspolicyn bedöms i sin helhet vara bra men allt för övergripande och ibland
svår att omsätta i daglig verksamhet. Implementeringen brister i delar och efterlevnaden är
ojämn. Policyn beskriver att verksamheterna själva ska komplettera med riktlinjer och rutiner men så har inte blivit fallet.

5. Möjliga alternativa driftformer
En mindre utredning för att belysa alternativa driftformer av måltidsverksamheten i regionen är gjord för att skapa ett större perspektiv. En sammanfattning av utredningen beskrivs
här.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

För att kunna nyttja andra driftsformer än egen regi krävs tydliga policys, kriterier, riktlinjer
och krav för mat och måltidslösningar kopplat till kvalitet och förutsättningar. Dessa faktorer är avgörande vid en eventuell upphandlingsprocess. Då måste också tydligt framgå hur
uppföljning ska ske.
För att ha förutsättningar att anlita annan utförare behöver en rad faktorer finnas på plats.
De praktiska förutsättningarna i form av ändamålsenliga kök/produktionsenheter behöver
finnas. Detta kan kräva nödvändiga investeringar för att en upphandling ska bli möjlig att
genomföra. Resurser att genomföra upphandlingen och att sedan förvalta ingångna avtal
måste finnas. Dessutom en controllerfunktion för löpande uppföljning.
Det kan finnas fördelar med att låta en extern part ta över hela eller delar av driften. Bland
annat kan det handla om stordriftsfördelar som kommer med större volymer. Kan röra sig
om tex kostnader för stödfunktioner och bättre förhandlingssits i upphandlingar. Entreprenören bär bara kostnader för de lokaler som nyttjas vilket påverkar måltidspriset. En större
aktör kan också ha bättre förutsättningar att bedriva forskning och utveckling.
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Nackdelar som kan uppkomma är att kökslokaler som inte används måste nyttjas i annan
verksamhet eller avyttras vilket kan vara svårt. Att gå över till annan leverantör innebär ett
stort omställnings- och övertalighetsarbete. Om verksamheten en gång är lagd på extern
part kan det bli väldigt svårt att bygga upp kompetens igen och återta den i egen regi längre
fram.

6. Analys, utvecklingsområden och förslag till åtgärder
Utifrån genomförd nulägesbeskrivning, omvärldsanalys, rapporter från anlitad konsult samt
dialog i projektets styrgrupp framträder ett antal viktiga utvecklingsområden och utmaningar för regionens måltidsverksamhet framåt.
Alltid med utgångspunkt från gästen och hållbarheten

Avgörande för all måltidsverksamhet är att den skapar värde för den den är tillför. Att måltidsupplevelsen blir en god helhet. Att maten är väl tillagad, näringsriktig och god, att den
ser aptitlig ut, att miljön runt omkring är trivsam och att jag som gäst kan påverka både vad
jag ska äta och när. Trots allt är ju det mest avgörande att den måltid som tillagas också blir
uppäten. Måltiden behöver vara hållbar över tid – en helhet behövs i hållbarhetsperspektiven ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Organisation och styrning

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Måltidsprocessen sträcker sig över verksamhetsgränser. För att skapa kvalitet och effektivitet framåt krävs en tydligare samordning och också gemensamma målbilder och principer
för styrning och uppföljning. Gemensamma nyckeltal vore värdefullt. Översynen av matoch måltidspolicyn visar att revidering och uppdatering bör göras för att tydliggöra helhetsperspektiv, mål och ambitioner och också kopplingen till agenda 2030. Genomslaget i
samtliga verksamheter behöver också stärkas. Måltidsfrågan är av stor betydelse för folkhälsan och kan vinna på att få en tydligare koppling till detta område. Verksamheten som helhet behöver förutsättningar för fortsatt kvalitetsutveckling. En balans behövs mellan effektivitet i helheten och möjligheten att kunna möta varje mottagande verksamhet med den
kvalitet och flexibilitet som förväntas. Uppdraget till avdelning måltid behöver uppdateras
för att skapa dessa förutsättningar.
Trycket på utveckling och effektivisering är högt i samtliga förvaltningar i regionen och att
ta in ett ytterligare verksamhetsansvar bedöms svårt. Stora insatser kommer att krävas för
den fortsatta utvecklingen av måltidsverksamheten. En bedömning är att verksamheten under ytterligare en tid kan få kraft av att tillhöra regionstyrelseförvaltningen som har uppdraget att vara en drivande och sammanhållande kraft för regionen som helhet. Dock finns
också bedömningen att regionstyrelseförvaltingen är i behov av renodling för att skapa
bättre förutsättningar för styrning och ledning samt stöd till regionstyrelsen. Beslut finns att
flytta försörjningsverksamheten till tekniska nämnden/teknikförvaltningen och en tidigare
tanke har varit att också flytta måltidsverksamheten på samma sätt. Då måltidsverksamheten har en annan karaktär än försörjningsverksamheten skulle en förflyttning ställa stora
krav på en ny förvaltning och tekniska nämnden med teknikförvaltningen skulle i det läget
behöva utvecklas till något bredare än dagens uppdrag. Om valet blir att låta måltidsverksamheten finnas kvar i regionstyrelseförvaltningen bör en ny bedömning av organisatorisk
placering göras när utvecklingsarbetet kommit en bit ytterligare på väg och stabiliserats.
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Konkret föreslås följande åtgärder:
 Revidera mat- och måltidspolicyn.
Grunderna i dagens policy är bra men genomslaget i verksamheten behöver stärkas.
En revidering föreslås med utgångspunkt i dagens policy och fortsatt grund i den
goda måltiden. Ambitioner kring närproducerat och ekologiskt bör nivåsättas för
att ge tydligare styrning och möjlighet till uppföljning. Tydligare koppling till den
nya regionala utvecklingsstrategin och livsmedelsstrategin samt agenda 2030 behöver göras och en beskrivning behöver finnas kring hur policyn skall omsättas i mer
konkreta riktlinjer och rutiner. Dessutom behöver policyn skapa förutsättningar för
en måltidsverksamhet med kvalitet och kostnadseffektivitet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid. Beslutande: regionfullmäktige.
 Revidera uppdraget till måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen/regionstyrelsens ansvar
För att förtydliga ambitioner och ansvar men också skapa förutsättningar att leva
upp till ökade behov av flexibilitet och krav på ekonomisk effektivitet föreslås att tidigare direktiv givet i KS 2009 omformuleras. Uppdraget föreslås framåt formuleras
enligt; ”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade
kompetens bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland
och Gotland. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och produktion skall präglas av kostnadseffektivitet
och utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa måltider, öka andelen ekologiska
och närproducerade livsmedel samt minska svinn. Maten ska hålla hög kvalitet och
driftsekonomin vara god. Kökslokalerna ska planeras för höjd effektivitet och andelen kyld mat skall inte överstiga 50%.”.
Ansvarig: måltidschef. Beslutande: regionstyrelsen.
 Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid
För att stärka måltidsverksamheten som helhet och stärka samarbetet över förvaltningsgränser föreslås att ett samverkansforum måltid bildas under ledning av regionstyrelseförvaltningen och måltidschefen. Här inkluderas samtliga involverade förvaltningar samt området folkhälsa. Syfte att löpande följa efterlevnaden av policyn,
följa upp processen som helhet, identifiera goda exempel och skapa lärande för
framtiden.
Ansvarig: måltidschef. Beslutande: koncernledningsgruppen.
 Tydliggöra överenskommelser kring processer, roller, ansvar och villkor
För att underlätta samarbete och utveckling föreslås att överenskommelser mellan
avdelning måltid och övriga förvaltningar utvecklas för att omfatta processbeskrivningar, ansvar och roller, uppdrag och villkor som tex prissättning.
Ansvarig: måltidschef i dialog med nytt samverkansforum måltid och respektive förvaltning.
 Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till
tekniska nämnden/teknikförvaltningen.
En placering vid regionstyrelsen ger en närhet till frågor kring hållbarhet och folkhälsa och det stärker också bilden av ett regiongemensamt övergripande uppdrag.
Regionstyrelsen har dock ett mycket brett och omfattande uppdrag och har uttalat
ett behov av att renodla sitt ansvarsområde. En placering vid tekniska nämnden
skulle ge en koppling till övriga försörjningsfrågor och en förbättrad möjlighet till
samarbete och möjligen en förenkling för övriga förvaltningar att ha kontakt med
en förvaltning i samtliga försörjningsfrågor. För att förbättra förutsättningarna för
politisk ledning föreslås oavsett att regionstyrelsen två gånger per år får en fördjupad genomgång av den samlade måltidsprocessens kvalitet och utveckling.
Ansvarig: förvaltningschef regionstyrelseförvaltningen. Beslut: regionfullmäktige
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Kvalitet

Måltidens kvalitet handlar om såväl upplevd kvalitet som systemkvalitet. Upplevelsen finns
hos barn, elever, äldre, patienter, personal och besökare. Systemkvalitet handlar om frågor
som näringsinnehåll och livsmedelskvalitet men också valmöjlighet i rätter och tider.
Generellt är upplevelsen av kvaliteten på måltidsupplevelsen god och att samarbetet inom
avdelning måltid fungerar väl. Samtidigt syns tydliga variationer och att det inte råder likvärdighet i förutsättningar mellan olika enheter. Mat- och måltidspolicyn nyttjas inte i alla
verksamheter och får inte den kraft i kvalitetsarbetet som tänkt. För genomgångende kvalitet i processen krävs att alla delar i kedjan har rätt kompetens för uppdraget och här finns
brister i bland annat kompetens hos vårdpersonal och pedagoger men också övergripande
beställarkompetens på förvaltningsnivå.
Kvalitetsuppföljningar genomförs systematiskt årligen och en kunddialogsmodell finns
framtagen. Uppföljningen och modellen bedöms kunna ge mer värde för utveckling om
den utvecklas i dialog med alla involverade i processen.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Gemensamma nyckeltal tas fram
För att underlätta för uppföljning, kvalitetsutveckling och styrning föreslås att ett
antal regiongemensamma nyckeltal tas fram inom måltidsområdet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
 Kompetenshöjande insatser genomförs
För att skapa bättre förutsättningar för medarbetare i alla delar av processen att
kunna ta sitt ansvar och bidra till kvalitet föreslås att kompetenshöjande insatser genomförs för medarbetare som arbetar inom både avdelning måltid och övriga förvaltningar.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
 Kunddialogmodeller och kundutvärdering utvecklas
För att ge goda möjligheter till utveckling, delaktighet, inflytande, medskapande och
också öppenhet och flexibilitet föreslås att dagens kunddialogmodell och också formerna för den systematiska kundutvärderingen NKI utvecklas ytterligare.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

Ekonomi

De ekonomiska utmaningarna framåt är stora för regionen som helhet. Varje verksamhet
måste bidra till kostnadssänkningar och så även måltidsverksamheten. Faktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna är utveckling av fasta kostnader genom investeringar i
lokaler och produktionsutrustning, personalkostnader och livsmedelskostnader. För att
kunna följa och styra ekonomin på ett bra sätt krävs god budgetplanering, uppföljning och
också ekonomistyrning. Detta bör ske med ett helhetsperspektiv så att förutsättningar ges
att nå uppsatta mål och ambitioner. Viktigt är också att fortsatt ha förutsättningar till en
hållbar ekonomi även om större verksamhetsförändringar sker i regionen. Till exempel kan
nämnas förändrad struktur i skolverksamheten, att verksamhet läggs ut på privata utförare
eller att ökade krav ställs på snabbhet, flexibilitet och krisberedskap.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Utvärdera och förtydliga prismodellen
Idag upplevs otydligheter i gällande prismodell. Ett fördjupat arbete föreslås för att
säkerställa att kunskap och förståelse finns kring dagens modell i samtliga berörda
verksamheter. En samlad beskrivning tas fram för gällande ekonomistyrningsprinci10 (12)
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per för processens alla delar och alla förvaltningar. Om behov framkommer tas förslag till revidering av modellen fram. Arbetet omfattar också en dialog kring vilka
lokalkostnader som ska tillföras måltidspriset.
Ansvar: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och berörda ekonomichefer
Effektivitet

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

För att nå effektivitet behöver varje kök ha optimal volym på produktionen. Effektiv tillagning och distribution är beroende av kökslokalernas utformning, kvalitet på utrustning, val
av produktionsmetoder, arbetssätt och kompetens. En genomlysning av dagens kök visar
att standard och utrustning varierar och till stora delar inte är ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs idag. Det handlar om faktorer som slitna och för små bruks-/köksytor
som försvårar flöden och funktioner. Flera av köken har idag för små tillagningsvolymer
för att kunna få en effektiv produktion och drivs under sin kapacitet. En avgörande fråga
för effektivitet är att den mat som tillagas verkligen äts och inte försvinner vid antingen
produktion/tillagning eller måltidsservering. Svinn är ett problem som kräver fortsatta åtgärder. För att optimera effektiviteten behövs också tydlighet i roller och ansvar genom
hela processen.
Konkret föreslås följande åtgärder:
 Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök utvecklas
Planeringen ingår som en del i regionstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsplanering och skall ske med ambitionen att varje kök utnyttjas till sin fulla potential. Planeringen skall stödja hela måltidsprocessen och omfattar en balans av tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. Hänsyn skall tas till lagstiftning, möjligheter med nya tekniker och produktionsplanering samt utvecklingen kring lokaler i
övriga förvaltningar.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och regionens lokalförsörjningsgrupp.
 Tekniker för ökad flexibilitet nyttjas
För att kunna möta krav på flexibilitet, kvalitet och kostnadseffektivitet visar utredningen att nya tekniker kan utnyttjas i högre grad. Framför allt ses detta ge goda
möjligheter för måltider inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och vid
mindre förskoleenheter. Här föreslås att regionstyrelseförvaltingen ges i uppdrag att
utreda möjligheterna att införa en kyld-mat-produktion vid strandgärdet/lasarettet.
Underlaget ska innehålla en beskrivning av investeringens potential till ekonomiska
effekter och presenteras för regionstyrelsen för ev beslut om genomförande.
Ansvarig: måltidschef i dialog med teknikförvaltningen och upphandlingsenheten.
Beslut: Regionstyrelsen
 Åtgärder för att minska svinn genomföras
Redan idag pågår en rad insatser för att minska svinn. I utredningen framgår att det
finns potential till ytterligare minskningar varför arbetet föreslås bedrivas med fortsatt prioritet.
Ansvarig: Planering: måltidschef i dialog med samverkansgrupp måltid. Genomförande: samtliga
berörda förvaltningar.
Arbetsmiljö

Flera av dagens kökslokaler bedöms slitna och inte ändamålsenliga för den verksamhet som
bedrivs idag. Detta gör att arbetsmiljön blir tungarbetad, stressig och riskfylld. En sådan arbetsmiljö kan ge upphov till höga sjuktal och också försämra verksamhetens attraktivitet
vid nyrekryteringar.
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Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att arbetsmiljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.
Miljö

Måltidsverksamheten är omfattande och påverkar miljön med faktorer som val av livsmedel, energianvändning i produktionen, svinn och transporter. Redan idag bedrivs konkreta
insatser för att minska svinn och att skapa goda förutsättningar för ekologisk hållbarhet i
livsmedelsupphandlingar.
Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att miljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.

7. Fortsatt arbete, nästa steg
Detta beslutsunderlag tillsammans med förslag till beslut bereds i samtliga berörda nämnder genom ett remissförfarande under februari—mars 2021. Sammanställning av remissförslag och slutligt förslag till beslut lämnas till regionstyrelsen i april 2021.
Stort förändringsarbete

De åtgärder som föreslås i rapporten innebär ett omfattande förändringsarbete som involverar och berör många. Konkreta genomförandeplaner och kommunikationsplaner kommer att behövas och ett kvalitativt förändringsarbete bedrivas.
En framgångsfaktor blir det föreslagna gemensamma samverkansforumet måltid och en
tydlig integrering i samtliga berörda verksamheters verksamhetsplanering och uppföljning.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2021-01-27

8. Relaterade dokument och kunskapsunderlag
 Delrapport projekt Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram (7 maj 2020)
o Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland
o Konsultrapport: Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland
o Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019
 Konsultrapport: Slutrapport. Analys och förslag. (4 september 2020)
 Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region Gotland
 Konsultrapport Påverkan och konsekvenser av beslut i BU-nämnd 2020-12-15, om
framtidens skolorganisation
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Anders Wahlund

Tekniska nämnden

Status och revidering av VA-planen med delplaner 2021
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

Enligt VA-planen finns 3 prioriterade områden;
Område 1 Fårö, område 4 Valleviken (norr/östra) och område 7 Visby.
Det har gjorts mycket för område 1 och 7, men mindre för område 4 som är
beroende av område 5 Norra Gotland. Här har det används mycket resurser för
samarbete med både Nordkalk och Cementa, beslut väntas i januari-februari 2021, så
VA-avdelningen avvaktar till efter det innan ställning tas till hur försörjningen ska
säkras för område 4 och 5.
Många resurser har används på att göra klart område 11 Katthammarsvik – Herrvik
och område 13 Södra Gotland. Prioriteringen har flyttat mot område 12 Tofta –
Klintehamn för att använda den stora kapaciteten som finns i Södra Gotlands
bräckvattenverk.
De uppskattade kostnaderna och resurserna som behövs för att genomföra planen
finns medtagen i ”Strategiskt plan 2024-2026 och budget 2022-2023”, som VA har
fått tilldelat med 1,3 miljarder kr under perioden. Konsulter utnyttjas i hög grad, men
VA-anställd personal måste förse konsulterna med information för att skapa
förutsättningar för lyckade projekt, erfarenhet visar att det behövs egen 25% tjänst
för varje konsultuppdrag. Då VA-systemet (verk och ledningar) är ett komplext
sammankopplat system, som måste ha kontinuerlig drift, så är informationsmängden
som måste överföras till konsultuppdrag omfattande och tidskrävande.
Kostnaderna medför en fördubbling av taxans brukningsavgift från dagens läge 8403
kr/år för vatten och spillvatten till ca 17000 kr/år. Den administrativa
personalgruppen behöver också fördubblas, från 24 till 48 tjänster.
Ärendebeskrivning

Att säkerställa en trygg och hälsosam försörjning av dricksvatten till Gotlands
invånare, verksamhetsutövare och besökare är en grundförutsättning för samhället.
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Att kunna ta hand om spillvatten och dagvatten på ett ändamålsenligt sätt är
nödvändigt för att säkerställa välbefinnande hos både människor och miljö. Med ett
förändrat klimat och en planerad exploatering av bebyggelsen på Gotland påverkas
förutsättningarna att förse invånarna med dricksvatten och att omhänderta spillvatten
och dagvatten på ett ändamålsenligt sätt.
Arbetet med VA-försörjning på Gotland har ett tydligt mål, vilket finns formulerat
som ”Vision för Gotlands VA-försörjning 2030” som antogs av Regionfullmäktige i
december 2017:
År 2030 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten hållbara samhällsfunktioner på
Gotland. Naturens gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer för såväl
växter, djur och människor utgör grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten möter sociala och ekonomiska intressen.
Somrar med vattenbrist, åldrande tekniska anläggningar, enskilda brunnar och
avloppsanläggningar som inte ger en tillfredsställande situation och planer för fortsatt
utveckling av bebyggelsen är några av de förutsättningar som behöver hanteras på
Gotland.
De åtgärder som görs och som behövs även framåt är dels av akut karaktär för att
snabbt avhjälpa ett problem eller på kort tid möjliggöra en utveckling, dels av mer
långsiktig karaktär för att på sikt säkerställa en trygg och säker VA-försörjning.
För att skapa tydlighet i det helhetsgrepp som tas i VA-planen presenteras sju
delplaner.
VA-utbyggnadsplan (VUP)
Vattenskyddsplan (VSP)
Drift-, underhåll-, och förnyelseplan (DUFP)
Dagvattenplan (DVP)
Plan för enskild VA-försörjning (PEF)
Brand- och släckvattenplan (BSP)
Innovationsplan (IP)
Uppskattade resurser:
Uppskattade resurser (kostnader och tjänster) för genomförandet av åtgärderna finns.
I varje års budgetplanering förs åtgärder in i verksamhetsplaneringen. Inför detta
görs en mer detaljerad bedömning av kostnad och resursbehov baserad på bästa
tillgängliga fakta. Ju längre fram i tiden åtgärderna planeras, desto större är
osäkerheten i bedömningen.
Preliminärt resultat och uppskattning av kostnader och tjänster för genomförandet av
pågående projekt, åtgärder i VA-planens huvuddokument och åtgärder i VA-planens
delplaner. (tkr)

Kostnaderna medför en fördubbling av taxans brukningsavgift från dagens läge 8403
kr/år för vatten och spillvatten till ca 17000 kr/år. Den administrativa
personalgruppen behöver också fördubblas, från 24 till 48 tjänster.
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Bedömning

Varje åtgärdsnummer (exempelvis VUP01 för VA-utbyggnadsplanens åtgärd nr 1) är
unikt och kommer följa VA-planen och delplanerna. De projekt som har tillkommit
och löpande tillkommer får ett eget åtgärdsnummer. Alla åtgärder som genomförs
ska kunna omfattas av strategin.
Varje åtgärdsplan i VA-planen är uppdaterad med status enligt nedan färgkod.
Grå:
Grön:
Gul:
Röd:
Blå:

Planerad
Påbörjat och beräknad klart enligt plan
Påbörjat och behöver mera tid än enligt plan
Ej påbörjat och kommer senareläggas
Åtgärden är klar, dessa åtgärdspunkter för 2018-2020 är borttagna .

Revideringar:
VA-avdelningen uppdaterar alla åtgärdsplaner i delplanerna (förutom enskild VAförsörjning) och VA-planen. Planperioden för 2018-2020 tas bort, aktiviteter som
inte är klara flyttas till senare planperioder. Planperioden 2020-2024 delas i två delar.
Tabellerna för kostnadsuppskattning har uppdaterats och i kolumnerna för perioden
2018-2020 har preliminärt utfall lagts in.
I Drift-, underhåll-, och förnyelseplan (DUFP) har även figur 3 (Tillgång till
kommunal VA-försörjning), tabell 1 (nettokapacitet på vattenverken) samt tabell 2
(nettokapacitet på reningsverken) reviderats.
I Vattenskyddsplanen (VSP) har även avsnitt 2 (Allmänna vattentäkter) reviderats.
Efter statusuppdatering av VA-planen och delplanerna kommenteras alla åtgärder
som har fått färgmarkeringen gul eller röd. En sån status kan ge konsekvenser för det
aktuella området.
Nedan beskrivs de konsekvenser som blir för varje område
Område 1: Norr – Fårö och område 2: Norr – Fårösund
Det blir försening av den samlade utredningen av förutsättningarna för lokal VAförsörjning på Fårö.
Utredning av VA-utredningsområden är inte påbörjat. Eftersom VAutredningsområde är ett temporärt tillstånd, så behövs noggrann utredning utförs för
att fatta ett beslut om området ska klassas som VA-utbyggnadsområde, VAbevakningsområde eller Enskilt VA-område. Konsekvensen är att VAutredningsområden på Fårö och Fårösund är kvar som VA-utredningsområden.
Område 3: Norr – Kappelshamn
Kappelshamn har senarelagts och finns inte med i strategisk plan och budget.
Område 4: Norr – Valleviken
Även området Norr/Östra är ett av de tre prioriterade områden med bland annat
Valleviken, och här har inga åtgärder påbörjats. För området Valleviken finns en risk
att tidsplanen försenas innan nya abonnenter kan ansluta sig.
Förprojektering av överföringsledning Slite-Valleviken påbörjas 2021.
Utredning av VA-utredningsområden är inte påbörjat. Eftersom VAutredningsområde är ett temporärt tillstånd, så behövs noggrann utredning utförs för
att fatta ett beslut om området ska klassas som VA-utbyggnadsområde, VAbevakningsområde eller Enskilt VA-område. Konsekvensen är att VAutredningsområdet i Valleviken står kvar som VA-utredningsområde.
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Någon riktad dialog med fastighetsägarna utanför verksamhetsområdet och utanför
planområde har inte ägt rum.
Område 5: Norr – norra Gotland
För området norra Gotland finns en risk att tidsplanen försenas. Utredning för
förstärkt råvattentillgång är delvis påbörjad, eftersom det har varit och är ett intensivt
samarbete med Nordkalk och Cementa. Andra alternativa grundvattentäkter är inte
undersökta.
Utredning av VA-utredningsområden är inte påbörjat. Eftersom VAutredningsområde är ett temporärt tillstånd, så behövs noggrann utredning utförs för
att fatta ett beslut om området ska klassas som VA-utbyggnadsområde, VAbevakningsområde eller Enskilt VA-område. Konsekvensen är att VAutredningsområdet på norra Gotland är kvar som VA-utredningsområde med
undantag av Hideviken. Mark- och miljödomstolen meddelade dom i Mål nr M217419 att tiden för när allmänna vatten- och spillvattentjänster senast ska tillgodoses
inom verksamhetsområdet Hideviken är den 31 december 2028. Därmed blir
Hideviken ett VA-utbyggnadsområde.
Område 6: Norr – Västris Tingstäde och Tingstäde samhälle
Följer planen.
Område 7: Norr – Visby
Visby är även ett av tre prioriterade områdena, även om det i första planperioden
endast har varit utredningsåtgärder. Utredning av förutsättningarna för förstärkt
råvattentillgång är påbörjad och avslutas med ett webbinarium januari 2021. Ny
fördjupad utredning om grundvattentillgång och möjligheten att använda Bäste och
Tingstäde vattentäkter på effektivare sätt. Fortsätter att utredas 2021-2022. Behovet
är större än tidigare beräknat varför planen behöver forceras för att undvika att dra
tillbaka antagna detaljplaner.
Område 8: Norr – Träkumla
Följer planen.
Område 9: Norr – Åminne
Försening av åtgärden ”rådighet över marken där vattenverket står”, annars följs
planen.
Område 10: Söder – Roma/Dalhem
Åtgärden ”Utredning avseende förstärkt råvattentillgång med genomlysning av
alternativ reningsprocess och förutsättningar att sammankoppla med Visby/Tofta
blir försenat. Det finns en utredning och prisförslag för sammankoppling med Tofta,
men utredningen om alternativ grundvattentäkt pågår och provpumpning är
genomförd. Rapportskrivning pågår och troligen behövs ytterligare provpumpning
för att säkerställa kvantitet och kvalitet. Roma området blir snart ett område med
anslutningsstop då de två befintliga vattentäkterna nyttjas till fullo både i fråga om
kvantitet och kvalitet.
Område 11: Söder – Katthammarsvik – Herrvik
Östergarnslandet är ett av de områden på Gotland som har påkallat VA-resurserna.
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik renoveras och kapaciteten ökas från 700 till
1000 PE klart under våren 2021.
Område 12: Söder – Tofta – Klintehamn
Planen är tidigarelagd för att kunna använda blandvattnet som finns vid södra
Gotlands bräckvattenverk
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Ny ledning från Sanda till Tofta: lämnat till projektavdelningen, sträckan SandaVästergarn beräknas klar under 2022 och sträckan Västergarn-Tofta beräknas klar
under 2023-2024.
Ombyggnad av Tofta VV: ej påbörjat.
Tofta vattenverk byggs om med rätt antal barriärer, och ger möjlighet att pumpa mot
Visby.
Område 13: Söder – Södra Gotland
Till detta område har nästan alla resurser används och kommer används en tid
framöver.
Vattenskyddsåtgärderna blir försenade. Tillstånd söks för provpumpning av nya
Lojsta vattentäkt och projekt avseende södra Gotlands bräckvattenverk kommer
fortsätta.
Förstärkning av dricksvattennätet till Ljugarn är påbörjat.
Avloppsreningsverket i Ljugarn är ombyggt till 3000 pe, tillstånd finns men kan först
tas i bruk när ny utloppsledning är byggd. Beräknas att påbörjas 2021.
Område 14: Söder – Ethelhem – Västringe
Åtgärden vattenskyddsåtgärder (utöver vattenskyddsområde) kommer bli försenat.
Område 15: Söder – Burs
Följer ännu planen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-29
VA-plan https://www.gotland.se/102664
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp tomträtt Visby Jasminen 13
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Visby Jasminen
13.

Sammanfattning

Innehavarna till tomträtten Visby Jasminen 13 har ansökt om att få friköpa
fastigheten. Enligt Region Gotlands riktlinjer för ”Försäljning och köp av fastigheter,
tomträtt och arrende” ska tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens
medgivande få friköpa tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på
marken.
Teknikförvaltningen har därför upprättat ett förslag på köpekontrakt med
köpeskillingen 747 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-05-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Jasminen 13 är 22 438
kronor/år. Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar
teknikförvaltningen en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar
2024-07-01 och löper t.o.m. 2034-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu
gällande lagstiftning och regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 29 805
kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby 15 360 TN 2020/4311
Tjänsteskrivelse 2021-02-04
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Anna Rieem

Tekniska nämnden

Försäljning av småhustomter inom kvarteren Brodösen
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att
1. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 3,
Broderigatan 5 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt
2. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 5,
Broderigatan 9 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt
3. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 6,
Broderigatan 11 för en köpeskilling om 1 250 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
4. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 9,
Broderigatan 17 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
5. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 10,
Broderigatan 19 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
6. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 11,
Broderigatan 21 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
7. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 13,
Broderigatan 25 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
8. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 16,
Broderigatan 31 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
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9. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 19,
Broderigatan 37 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
10. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 20,
Broderigatan 39 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
11. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 21,
Broderigatan 41 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
12. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 22,
Broderigatan 43 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
13. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 26,
Broderigatan 4 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt
14. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 27,
Broderigatan 6 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt
15. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 28,
Broderigatan 8 för en köpeskilling om 1 300 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt
16. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 29,
Broderigatan 10 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
17. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 30,
Broderigatan 12 för en köpeskilling om 1 250 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
18. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 31,
Broderigatan 14 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
19. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 32,
Broderigatan 16 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
20. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 33,
Broderigatan 18 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
21. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 34,
Broderigatan 20 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
22. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 35,
Broderigatan 22 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
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23. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 36,
Broderigatan 24 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
24. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 37,
Broderigatan 26 för en köpeskilling om 1 150 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
25. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 38,
Broderigatan 28 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt

Sammanfattning

Aktuella fastigheter ingår i exploateringsprojektet Brodösen, vars mål som har varit
att tillskapa 38 byggklara småhustomter som sedan ska säljas till privatpersoner
genom fastighetsmäklare. Den 16 december 2020 hade projektet slutbesiktning för
utbyggnad av infrastrukturen såsom gator, vatten och avlopp mm inom kvarteret. I
slutet av februari påbörjades överlämning av gator, natur, vatten och avlopp till
driften.
Regionens ramavtalsupphandlade fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån på Gotland, har
fått i uppdrag att sälja de 38 småhustomterna inom kvarteren Brodösen.
Marknadsföringen av småhustomterna påbörjades i december 2020 och den 11
januari 2021 startades försäljningen. För 25 av de 38 tomterna har köpekontrakt nu
tecknats. Utgångspris har varit 1,1 miljoner kronor och köpeskillingarna för de olika
tomterna varierar mellan 1,1 miljoner kronor och 1,3 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning

Inom ramen för den ramavtalsupphandlade fastighetsmäklaren Fastighetsbyråns
uppdrag ska Fastighetsbyrån marknadsföra och sälja såväl obebyggda som bebyggda
fastigheter åt Region Gotland.
Aktuella fastigheter, Visby Brodösen 3, 5-6, 9-11, 13, 16, 19-22, 26-38, är belägna inom
stadsdelen Terra Nova i Visby. Marknadsföring har skett i dagspress och på
fastighetsmäklarens hemsida samt på Hemnet.
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De gulmarkerade fastigheterna inom kvarteret Brodösen som är aktuella för försäljning
Marknadsföringen av småhustomterna påbörjades av fastighetsmäklaren i december
2020 och har varit tillgänglig för intressenter att bjuda på från januari 2021.
Budgivningstiden för respektive småhustomt har bestämts utifrån den tid som
budprocessen pågått, dock i minst 10 dagar. Samtliga fastigheter har haft
utgångspriset 1 100 000 kr. Några av fastigheterna säljs till en köpeskilling som
motsvarar utgångspris medan några säljs till en högre köpeskilling efter budgivning.
För övriga fastigheter inom kvarteret som ännu inte sålts kommer fastighetsmäklaren
att fortsätta försäljningsprocessen under våren.
Samtliga köp är tecknade på lika villkor i enlighet med bilagt köpekontrakt.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år
med en byggnad till ett värde av minst 1 000 kr/kvm tomtyta, det så kallade
nybyggnadskravet. Därutöver ställs krav på att bostadsbyggnaden ska anslutas till
fjärrvärmenätet inom motsvarande tid. Om nybyggnadskravet eller anslutning till
fjärrvärmenätet inte sker inom två år har regionen rätt att ta ut ett vite om 300 000
kronor.
Det framtagna och av köparna undertecknade köpekontrakten reglerar i huvudsak
köpeskilling, tillträde, fastighetens skick m.m. Tillträdesdag enligt kontrakten
varierar från 2021-05-03 till 2021-09-01, de flesta tillträden är dock i maj. Tillträde
och köpets fullbordande är villkorade av att tekniska nämnden godkänner
köpekontrakten.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer i samråd med fastighetsmäklaren att av köparna
lämnade bud har varit marknadsmässiga och att försäljning av aktuella fastigheter har
skett i konkurrens. Teknikförvaltningen bedömer att försäljningen uppfyller övriga
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ställda riktlinjer och policyer. Förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden
beslutar att:


godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 3, 56, 9-11, 13, 16, 19-22, 26-38, köpeskilling och villkor i enlighet med
köpekontrakten.

Barn- och genusperspektiv –
Genom att sälja aktuella fastigheter möjliggörs byggnation och boende i
enbostadshus. Den gemensamma ytan i kvarteret uppmanar till lek och gemenskap.
Landsbygdsperspektiv Inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys En försäljning av småhustomterna vid Brodösen kommer att täcka den investering
som projektet har lagt ner för att tillskapa 38 byggklara småhustomter. När alla
tomter har sålts beräknas projektet gå med vinst om ca 10 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Exempel köpekontrakt med tillhörande bilagor
Lista på köpare och tillträdesdag
Tjänsteskrivelse 2021-02-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Fastighetsbyrån
Köpekontrakt obebyggd fastighet
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Säljare

REGION GOTLAND
Visborgsallen19
62181 Visby

med 1 / 1 -del

212 000-0803

Köpare

xxx

med 1 / 2 -del

Personnummer
Mobil
E-post

yyy

med 1 / 2 -del

Personnummer
Mobil
E-post

(
Köpeobjekt

Fastigheten Gotland Visby Brodösen 3 med adress Broderigatan 5, tomt 3, 62153
Visby
I det följande kallad fastigheten

Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om
**** ENMILJONETTHUNDRATUSEN ****

Tillträdesdag

2 021-05-2 8, eller annat datum enligt överenskommelse

§ I Betalning av
köpeskilling

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:
• Betalar handpenning den 9 februari 2 021

1100 000 kronor

110 000 kronor

genom insättning på fastighetsmäklarens klientmedelskonto ( bg 2 66-7418 ).
Märk insättningen med nr: 2 52 83. Handpenningen ska i enlighet med
villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av
fastighetsmäklaren med anledning av i detta kontrakt intaget villkor.
• Betalar kontant på tillträdesdagen

990 000 kronor

Total summa köpeskilling

1100 000 kronor

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas.
§ 2 Inget villkor om
finansiering

Parterna är medvetna om möjligheten att ta in ett villkor i köpekontraktet att detta
köp kan återgå om köparen inte ordnat sin finansiering av köpet senast en viss dag,
exempelvis genom upptagande av lån och/eller försäljning av sin nuvarande bostad.
Köparen har godtagit att inte ta in ett sådant villkor. Köparen är medveten om att
köpet därför inte kan återgå, även om köparen inte har sin finansiering klar på
tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan medföra att säljaren kan häva köpet
och kräva skadestånd.

25283 JH
Fastighetsbyrån på Gotland AB
Söderväg 1 E
62158 Visby

Besöksadress
Söderväg 1E

Tel 0498-218040

Styrelsens säte Gotland

Bankgiro 5001-0347

Fax 0498-213869

Org

fastighetsbyran.com

nr 556597-0240

Fastighetsbyrån
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Undertecknande
Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett
utgör mäklarens arkivexemplar.

(

Underskrift Säljare
Visby den
mars 2021

Underskrift Köpare
Visby den 1 februari 2021

REGION GOTLAND
gm: Karl-Johan Boberg

xxx

REGION GOTLAND
gm: Patric Ramberg

yyy

(

25283 JH
Fastighetsbyrån på Gotland AB
Söderväg 1E
62158 Visby

Besöksadress
Söderväg 1E

Tel 0498-218040

Styrelsens säte Gotland

Bankgiro 5001-0347

Fax 0498-213869

Org nr 556597-0240

fastighetsbyran.com

}1astighetsbyrån
Depositionsavtal
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Detta avtal utgör en del av köpekontrakt ingånget den 1 februari 2021 avseende köpeobjektet.

(

Säljare

REGION GOTLAND

Köpare

xxx
yyy

Ansvarig
fastighetsmäklare

Jenny Holgersson

Köpeobjekt

Fastigheten Gotland Visby Brodösen 3 med adress Broderigatan 5, tomt 3, 62153 Visby

Uppdrag

Säljare och köpare har överenskommit att handpenningen, 110 000 kr, ska deponeras på
fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Swedbank (bg 266-7418 ). Märk insättningen
med nr: 25283

(

Depositionen sker med anledning av att köpets fullbordan eller bestånd gjorts beroende
av ett eller flera villkor, så kallade svävarvillkor. Om det i avtalet finns svävarvillkor
innebär det att avtalet inte slutligen är bindande förrän svävarvillkoren uppfyllts. Avtalet
kan återgå om svävarvillkor inte uppfylls.
Redovisning av det deponerade beloppet jämte upplupen ränta ska ske till säljaren när
köpekontraktets/överlåtelseavtalets svävarvillkor är uppfyllda. Mäklaren har rätt att i
samband med redovisningen, avräkna och erhålla avtalad och förfallen provision/arvode.
Om tvist mellan köpare och säljare avseende redovisningen uppstår, ska redovisning ske
först när tvisten lösts genom förlikning eller genom lagakraftvunnen dom. Redovisning
kan även ske i enlighet med köparens och säljarens gemensamma skriftliga begäran.

(

Redovisning av
ränta

Parterna är överens om att fastighetsmäklaren i samband med utbetalning av deponerade
medel inte behöver redovisa ränta understigande 100 kr

Underskrifter

Underskrift Säljare
Visby den
mars 2021

Underskrift Köpare
Visby den 1 februari 2021

REGION GOTLAND
gm: Karl-Johan Boberg

xxx

REGION GOTLAND
gm: Patric Ramberg

yyy

25283 JH
Fastighetsbyrån på Gotland AB
Söderväg 1E
62158 Visby

Besöks adress
Söderväg 1E

Tel 0498-218040

Styrelsens säte Gotland

Bankgiro 5001-0347

Fax 0498-213869

Org nr 556597-0240

fastighetsbyran.com

Fastighetsbyrån
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Pris: 1 100 000 kr
Pantsättning: Det finns O st pantbrev uttagna om sammanlagt O kr

Ekonomi

Driftskostnad
Tillkommer:
Fastighetsavgift/-skatt: 4 120 kr
Kommentar till driftskostnader: Anslutningen för 16-2SA (minsta anslutningsintervallet)
kostar 37 500 kr inkl. moms per anslutning. Kostnad för elskåp tillkommer.
Obs att prisjustering kan förekomma vid anslutningstillfället. För eventuella planerade
prisjusteringar kontakta GEAB.
GEAB schaktar (gräver) fram till fastighetsgräns och kunden står för schaktningen och
rörläggningen på berörd fastighet, exakta specifikationer finns att läsa på GEAB:s
hemsida, se bifogade länkar samt dokument.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för en personlig boendekostnadskalkyl.
Nätbolag: GEAB

(

Bankkontakt: Swedbank Visby, Tova Ahl, 0498-404482
Övrigt

Tillträde: 2021-05-28
Närområdet:
Ansvarig fastighetsmäklare: Jenny Holgersson
Telefon: 0498-218 047mobil: 070-744 12 23
E-post: jenny.holgersson@fastighetsbyran.se

01'anstående uppgifter är få'mnade av så'ljaren och å'r endast kontrollerade a\l fastighetsmäklaren om
omstå'ndighetema krå'n det. Köparen har före köpet uppmanats att noggrant undersöka fastigheten. Köparen
uppmanas även att särskilt ta del av h1stighetsbyråns köparinformation.

(

Underskrift Säljare
mars 2021
Visby den

Underskrift Köpare
Visby den 1 februari 2021

REGION GOTLAND
gm: Karl-Johan Boberg

xxx

REGION GOTLAND
gm: Patric Ramberg

yyy
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/706
3 mars 2021

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Försäljning av Öja Ockes 1:20
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar att starta försäljning av Öja Ockes 1:29 med villkor om
fastighetsbildning och vitesbelopp 1 miljon kronor.

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2020-02-17, §14, tekniska nämnden i uppdrag att förbereda
och starta försäljningsuppdrag av fastigheten Öja Ockes 1:29. Fastigheten omfattar
ca 9 400 kvm och kan delas i 4-6 tomter för friliggande bebyggelse. För att erbjuda
färdiga tomter för försäljning krävs investeringar av ledningsdragning fram till varje
fastighet, anläggande av gemensam, enskild gata på kvartersmark samt
fastighetsbildning för avstyckning, gemensamhetsanläggning (gata) och ledningsrätt
(va-ledningar).
Förvaltningen har haft kontakt med fastighetsmäklare som uppger att efterfrågan på
tomtmark i Burgsvik är god men med tyngd på tomter för fritidsändamål. Mäklaren
uppskattar ett rimligt försäljningsvärde till ca 3-400 000 kronor per tomt.
En grov kalkyl över investeringskostnader landar på 1,3 – 1,6 miljoner kronor. Ett
genomförande i egen regi riskerar att bli utdraget i tiden såväl för utförande som
försäljning. Förvaltningen föreslår därför att fastigheten utbjuds i sin helhet med
villkor om att fastighetsbildning med 4-6 tomter ska vara genomförd inom 3 år. För
att säkerställa genomförandet föreslås ett vitesbelopp om 1 miljon kronor kopplat till
att fastighetsbildning genomförs inom utsatt tid. Avsikten med det relativt höga
vitesbeloppet är att säkerställa en uppdelning i minst 4 tomter för bostadsändamål.
Tänkbara köpare kan vara byggnadsfirma, fastighetsutvecklare alternativt en eller
flera enskilda personer som förvärvar gemensamt för uppdelning.
Ärendebeskrivning

Fastigheten Ockes 1:29 är 9 420 kvm och ligger i norra delen av Burgsvik. Gällande
detaljplan från 1953 medger friliggande bostadsbebyggelse utan begränsning av
tomtstorlek. Angränsande fastigheter på norra sidan om Lillvägen har tidigare delats
upp i 5-6 mindre tomter vilket bör vara möjligt även för Ockes 1:29.
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Öja Ockes 1:29 markerad med gult

Vatten och avlopp finns i Lillvägen fram till fastighetsgräns.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att flera tomter kan utbjudas till försäljning snabbare
om genomförandet sker efter överlåtelse till en köpare. Genomförande i regionens
egen regi ger sannolikt längre tidsåtgång, investeringar ska göras i förtid med ovisshet
om när och i vilken omfattning återbetalning sker. Uppdelning av den större
fastigheten till flera säkerställs genom att fastighetsbildning är ett villkor för
överlåtelsen.
Landsbygdsperspektiv
Fler boende i Burgsviks samhälle bidrar till en positiv utveckling av tätorten och ger
större underlag för samhällsservice i olika former.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget bidrar till goda förutsättningar att påverka närmiljö, fritid och utbud ur
barn- och genusperspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys
Regionenen har redan nedlagda investeringar i infrastruktur. Bostadsbyggande
kommer att ge återbetalning för va-nätets kostnader. Övriga exploateringskostnader
kommer i sin helhet att bäras av köparna till blivande tomter
Överlåtelse av fastigheten minskar förvaltnings- och administrationskostnaderna och
kan bidra till inflyttning till såväl Burgsvik som till Gotland.
Beslutsunderlag

RF §14 2020-02-07
Tjänsteskrivelse 2021-03-03
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/145
18 januari 2021

Anna Rieem

Tekniska nämnden

Nyttjanderätt Lojsta Kvie
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att


godkänna tillägg till nyttjanderättsavtal avseende provpumpning inom Lojsta
Kvie 1:40

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2019-03-27 TN § 74 att arbete med tillståndsprövning
för provpumpning av grundvatten inom Lojstaområdet skulle fortsätta hanteras inom
teknikförvaltningen i enlighet med VA-planen.
En del i arbetet med tillståndsprövning har varit att få rådighet över aktuellt område
inom Lojsta Kvie 1:40 där tillstånd och provpumpning avses ske. Med berörd
fastighetsägare tecknades 2020 ett nyttjanderättsavtal med en avtalsperiod om tre år.
Under hösten 2020 har det dock uppkommit behov av att förlänga avtalsperioden för
nyttjanderättsavtalet för att på så sätt förbättra förutsättningarna för att få tillstånd
för provpumpning.

Aktuellt markområde som är reglerat i nyttjanderättsavtal tecknat 2020
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Tilläggsavtalet reglerar att avtalstiden ändras till totalt åtta år, vilket innebär att
rådighet över aktuellt markområde tillförsäkras regionen och kommer att finnas
under hela den tid som tillståndsprövningen och provpumpningen tar. I övrigt är
tecknat nyttjanderättsavtal inom Lojsta Kvie 1:40 oförändrat.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en upplåtelse genom nyttjanderätt till förmån för
regionen ger regionen den rådighet som behövs för att tillståndsprövning och
provpumpning av grundvatten inom Lojsta Kvie 1:40 ska möjliggöras. Förvaltningen
föreslår därför att Tekniska nämnden beslutar att:


godkänna tillägg till nyttjanderättsavtal avseende provpumpning inom Lojsta
Kvie 1:40
Barn- och genusperspektiv – Behov av grundvatten för en dricksvattenproduktion
av god kvalitét finns för alla boende och besökare på Gotland.
Landsbygdsperspektiv - Projektet följer VA-plan 2018. Området för
nyttjanderätten är lokaliserad på relativt långt avstånd från enskilda vattentäkter och
åkermark.
Ekonomisk konsekvensanalys – Nyttjanderättsavtalet är en del i arbetet för
tillståndsprövningen för provpumpning av grundvatten, ersättningen för upplåtelsen
ingår i budgeten för det aktuella arbetet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-18
Nyttjanderättsavtal, tecknat 2020
Tillägg till nyttjanderättsavtal

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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TILLÄGG TILL AVTAL OM NYTTJANDERÄTT BERÖRANDE
LOJSTA KVIE 1:40
FASTIGHETSÄGARE
Majbritt Anna Anita Jakobsson xxx
Sven-Ove Jakobsson xxx

NYTTJANDERÄTTSHAVARE

Region Gotland (org.nr. 212000-0803), Teknikförvaltningen, 621 81 VISBY.
registrator-tn@gotland.se

BAKGRUND
Fastighetsägare och nyttjanderättshavaren tecknade avtal om nyttjanderätt den 7 juli 2020
respektive 26 augusti 2020 avseende provpumpning av grundvatten samt utföra kontroller och
undersökningar för utredningar gällande möjligheterna till en allmän vattentäkt. Sedan avtalet
tecknades har omständigheter medfört att nyttjanderättshavaren önskar förlänga avtalstiden.
Fastighetsägaren har medgivit en förlängning förutsatt att avgiften för samtliga år betalas ut som
en engångssumma i förtid. Med detta tillägg till tecknat avtal 2020 ändras avtalstiden och
utbetalning av avgiften enligt nedan. I övrigt är tecknat avtal från 2020 om nyttjanderätt inom
Lojsta Kvie 1:40 oförändrat.

AVTALSTID

Upplåtelsen gäller för en tid av åtta år, räknat från tillträdesdagen 1 juli 2020, dvs till och med

den 30 juni 2028. Avtalet ska sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång, i annat fall
förlängs avtalet på ett år i sänder.
Uppsägningen ska vara skriftlig. Uppsägningen ska ske genom rekommenderat brev.
Uppsägningen anses då ha skett när den avlämnas för postbefordran under adress till respektive
fastighetsägare och nyttjanderättshavare som ovan angivits. Om part meddelar ny adress ska den
användas.

AVGIFT
Engångsersättningen samt den första avgiften per nyttjanderättsår (48 000 kronor samt 12 000
kronor) är betald.
Avgiften per nyttjanderättsår, 1 juli- 30 juni, är 12 000 kronor. För åte,rstående upplåtelsetid
enligt avtalet är den sammanlagda årliga avgiften totalt 84 000 kronor (12 000 kr/år x 7 år).
Detta belopp ska betalas ut i förtid. Det innebär att 84 000 kronor ska betalas senast fyra veckor
efter undertecknande av detta avtal.
Vid förlängning av upplåtelsen från och med 1 juli 2028 ska avgiften (12 000 kr/år) förskottsvis
betalas senast den första dagen på nyttjanderättsåret. Vid försenad betalning tillkommer
dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för
inkassokostnader.
Detta tilläggsavtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Signatur: ...................... .
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AVTAL OM NYTTJANDERÄTT
FASTIGHETSÄGARE

Majbritt Anna Anita Jakobsson xxx
Sven-Ove Jakobsson xxx

NYTTJANDERÄTTSHAVARE

Region Gotland (arg.nr. 212000-0803),Teknikförvaltningen,621 81 VISBY.
registrator-tn@gotland.se

BAKGRUND

Nyttjanderättshavaren kommer inom fastigheten Lojsta Kvie 1:40 genomföra provpurnpning av
grundvatten samt utföra kontroller och undersökningar för utredningar gällande möjligheterna till
en allmän vattentäkt. Om det blir aktuellt med en allmän vattentäkt ska nytt avtal upprättas och
regleras mellan parterna, avseende bland annat områdets storlek och ersättning.

OMRÅDE
Nyttjanderättsområdet, ca 10 ha, avser den del av fastigheten Lojsta Kvie 1:40 som är markerad
på karta nedan.

Berört område av fastigheten Kvle 1 :40, Gotland
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KVIE

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4370
26 februari 2021

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Trafikljus och övergångsställe
Östercentrum
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslag om övergångsställe med
trafikljus vid Östercentrum är besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren anser att det behövs ett övergångställe med trafikljus vid korsningen
Kung Magnus väg/Österväg. Detta eftersom det i dagsläget är svårt att passera både
som bilist och fotgängare. Under sommaren är det lång väntetid innan det går att
passera som bilist och som fotgängare känns det inte säkert att passera. Dessutom är
detta ett område med mycket barn och barnfamiljer där risken för olycka enligt
förslagsställaren är uppenbar.
Bedömning

Korsningen Österväg-Kung Magnus väg är en upphöjd passage inom ett område där
hastigheten är reglerad till 30 kilometer i timmen. Fordon som förs västerut från
gågatan har väjningsplikt mot Kung Magnus väg eftersom de lämnar en gågata.
Fordon som förs i östlig riktning på Österväg mot Kung Magnus väg har
väjningsplikt mot Kung Magnus väg.
För alla trafikanter gäller Trafikförordningen 2 kap 1§ ”För att undvika trafikolyckor skall en
trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.
Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår
har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.”
Korsningen fungerar enligt förvaltningens uppfattning bra eftersom hastigheterna är
låga och trafikanterna visar ömsesidig respekt. Region Gotland följer upp
olycksstatistik och om det visar sig att en plats behöver förbättras, tittar förvaltningen
på åtgärder för att göra platsen mer trafiksäker. Korsningen Österväg/Kung Magnus
väg har inte visat något behov av några åtgärder för att öka trafiksäkerheten.
Styrkan i den befintliga utformningen är att trafikanter med anledning av den låga
hastigheten har möjlighet ögonkontakt. Trafiken framförs i ett lugnt tempo.
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Vid övergångsställen utan hastighetsdämpande åtgärder kan hastigheten bli högre
och det blir svårare att få ögonkontakt samtidigt som det finns en förväntan att
fordon stannar, vilket inte alltid är fallet. Övergångsställen kan i vissa fall invagga en
falsk trygghet. På samma sätt skulle en signalljusreglering av korsningen kunna
medföra att risken för olyckor. Gående litar på att bilar stannar när det blir rött vilket
inte alltid är fallet.
Med anledning av ovanstående finns det i dagsläget inte någon anledning att
genomföra förändringar på platsen.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Ekologisk hållbarhet 2020-2023
Barn- och genusperspektiv
Nuvarande lösning bidrar till en säker trafikmiljö.
Landsbygdsperspektiv
Landsbygden påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ekonomin påverkas om nuvarande lösning kvarstår.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-11-07
Tjänsteskrivelse 2021-02-26
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3533
10 februari 2021

Christian Strängborn

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Bevattning av växtlighet
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med synpunkter gällande bevattning av växter
och planterade kärl i Visby.
Fotbollsplaner med mera svarar Kultur & Fritid för då det är deras
skötsel/ansvarsområde.
Bedömning

Parkenheten vattnar i bevattningssäckar som under längre tid avger fukt till
framförallt träd. Vid lång torka behöver jorden vattnas under flera tillfällen innan det
får en absorbent förmåga, där av bevattning i eventuellt regn. Övrig bevattning
framförallt i planterade kärl, där jorden kan vara täckt av växtlighet eller bara vara
extremt upptorkad, vilket medför extra bevattning oavsett nederbörd. Vattnet som
används är spillvatten, en restprodukt vid vattenrening från till exempel vattenverk.
Rent dricksvatten används aldrig vid bevattning.
Den nederbörd som kommer är otillräcklig för att få till en bevattning på djupet av
växtligheten, därför krävs mer bevattning än naturlig nederbörd.
Barn- och genusperspektiv Minskad bevattning medför utarmande av det gröna
och därmed en del av det sociala värdet i och omkring tätorter på Gotland.
Landsbygdsperspektiv Medborgarförslaget ej ortspecifikt.
Ekonomisk konsekvensanalys Besparingskrav i detta fall vore endast att minska
antalet växter med bevattningsbehov. I övrigt ses det som svårt att göra detta på ett
mer ekonomiskt sätt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-06-16
Tjänsteskrivelse 2021-02-10
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4141
10 februari 2021

Christian Strängborn

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Papperskorgar vid utsiktsplatsen ovanför
kryssningskajen i Visby
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om papperskorg vid
utsiktsplatsen ovanför hamnen intill färjeleden.
Bedömning

Hänvisar till intilliggande papperskorgar vid rastplatsen-färjeleden samt till
hamnområdets papperskorgar.
I detta område ligger även latrintömningen för husbilar varav Teknikförvaltningen
anser att området skulle få ett större problem med hanteringen av olika fraktioner
sopor.
Barn- och genusperspektiv Berörs ej.
Landsbygdsperspektiv Förslaget berör endast Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys Utökat antal papperskorgar medför utökad
driftskostnad för region Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-10
Medborgarförslag 2020-12-01

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Skickas till
Regionstyrelsen & förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/716
16 februari 2021

Amalia Setterstig

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Rökruta vid Visby Busstation
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Region Gotland har fått in ett medborgarförslag som föreslår en rökruta på Visby
busstation. Förslagsställaren önskar en rökruta för att man som resenär ska slippa bli
utsatt för tobaksrök när man väntar på bussen.
I lag (2018:2088), 6 kap., om tobak och liknande produkter finns bestämmelser om
rökfria miljöer. Rökning är förbjuden i, bland annat, utomhusmiljöer för
kollektivtrafik. Enligt tobakslagen får man inte göra undantag för rökförbudet i
rökfria miljöer utomhus. Man får alltså inte upprätta en rökruta i anslutning till en
busstation. Lagrum: Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter.
Bedömning

Region Gotland har fått in ett medborgarförslag som föreslår en rökruta på Visby
busstation. Förslagsställaren önskar en rökruta för att man som resenär ska slippa bli
utsatt för tobaksrök när man väntar på bussen.
Syftet med lagen är att skydda människor från att ofrivilligt utsättas för tobaksrök,
samt att avnormalisera rökning. Enligt tobakslagen får man inte göra undantag för
rökförbudet i rökfria miljöer utomhus. Man får alltså inte upprätta en rökruta i
anslutning till en busstation. Därmed kan Region Gotland inte skapa en rökruta eller
annan avskild plats för rökning på Visby busstation.
Region Gotland kan dock behöva förbättra skyltningen på Visby busstation, för att
göra det tydligare var rökförbudet gäller.
Barn- och genusperspektiv – Tobakslagen syftar till att avnormalisera rökning. I
förarbetena till lagen, prop. (2017/18:156), framgår att barn och ungdomar ska
skyddas från att exponeras för rökning. Barn och ungdomar ska inte behöva utsättas
för tobaksrök, för att skydda deras hälsa. Men barn och ungdomar ska inte heller
behöva bevittna rökning. Syftet med detta är att få färre barn och ungdomar att börja
röka.
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Landsbygdsperspektiv – bedöms inte relevant för förslaget.
Ekonomisk konsekvensanalys – Region Gotland behöver investera i bättre
skyltning om rökförbudet på Visby busstation.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-16
Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter.
Proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter.
Medborgarförslag 2020-01-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, Förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/720
22 februari 2021

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag ”förändra och räta upp parkeringslayouten
på Korpen”.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat av Region
Gotland då Teknikförvaltningen har en pågående utredning gällande
parkeringssituationen på området Korpen i Visby.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har anlitat ett konsultbolag, med uppdraget att återkomma med
förslag på genomförande av åtgärder som kan underlätta parkeringssituationen på
Korpenområdet. Uppdraget skall lösa följande frågor.
- Skapa förbättrade förutsättningar för gående, cyklister och biltrafikanter vid Korpen
både vad gäller tillgänglighetsanpassningar, trafiksäkerhet och parkering.
- Förbättra skyltning och vägvisning till och inom området.
-Skapa bättre förutsättningar för att få en bättre tillgänglighet till Korpenområdet via
kollektivtrafiken.
Projektet har startat och skall vara klart enligt senare upprättad tids- och
aktivitetsplan, i slutet av mars 2021.
Inga detaljer på lösning finns idag utan tas fram under projektets gång.
Även en lösning med parkeringsavgifter kommer att beaktas.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att projektet kommer att lösa problemet med
parkeringssituationen.
Barn- och genusperspektiv – De lösningar som tas fram i projektet ökar
trafiksäkerheten i området på och omkring Korpen.
Landsbygdsperspektiv – Underlättar att hitta parkeringar för både besökare och
personal.
Ekonomisk konsekvensanalys - Projektet bedöms medföra behov av
investeringar som inte är klarlagda i dagsläget.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-23
Medborgarförslag 2020-02-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3534
27 januari 2021

Jonathan Berényi

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Beslut att anlägga farthinder på
Vallérsgatan i Visby.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren vill att det anläggs farthinder på Vallérsgatan i Visby. Som skäl
anges att vägen är bred vilket medför att trafiken går fortare än den
hastighetsbegränsning på 30 km/h som råder. På gatan bor många barnfamiljer.
Många barn går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter. För att området
skall bli en tryggare plats för våra barn skulle det behövas farthinder.
Bedömning

Vallérsgatan har karaktären av villagata och som sådan har den också försetts med
skyltad hastighetsbegränsning 30 km/h. Vid trafikräkning utförd i området 2018
påvisades att den skyltade hastigheten efterlevs. Trafikräkningen visade att
medelhastigheten var 25 km/h och att 85-percentilen var 30 km/h.. 85-percentilen
innebär i det här fallet att 85 % av fordonen körde i 30 km/h eller lägre och att 15 %
körde fortare. Gatans utformning uppmuntrar inte fordonsförare att hålla högre
hastighet än vad som är skyltat. Förvaltningen bedömer att varken trafikmängd eller
hastighet skiljer sig från andra villagator.
Rådande hastighetsbegränsning 30 km/h är anpassad till att det finns oskyddade
trafikanter som har behov av att uppehålla sig i gatuområdet. Region Gotland
prioriterar enligt gällande praxis hastighetsdämpande åtgärder vid gator och vägar i
direkt anslutning till förskolor och skolor.
De flesta fordon som trafikerar Vallérsgatan har sin start- eller målpunkt utmed gatan
och därför är det också rimligt att anta att en viss del av det totala antalet
hastighetsöverträdelser begås av boende i området. Förvaltningen anser därför att
problemet delvis kan lösas genom dialog de boende emellan. Dagens
hastighetsbegränsning på 30km/h är en bra utgångspunkt för en sådan dialog.
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Barn- och genusperspektiv – Trafikräkning gjord i området visar att skyltad
hastighet efterlevs och sällan överskrids.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Farthinder innebär en engångskostnad samt en
löpande drift- och underhållskostnad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-06-16
Tjänsteskrivelse 27 januari 2021
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3882
24 februari 2021

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Utegym i anslutning till terrängbanan vid
Hemse motionsspår med inhägnad rastplats för hundar
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit. Medborgarförslaget består av tre punkter:
1 Att ett utegym anläggs vid terrängbanan i anslutning till motionsspåren i Hemse.
”Utegym ligger i tiden”.
2 Att en inhägnad rastplats för hundar anläggs i Hemse. ”Många hundägare går till
terrängbanan med hunden kopplad och sedan släpper dom hunden lös i banan fast
det är skyltar att hundar måste vara kopplade!”
3 Att en vägbom placeras i anslutning till motionsspåret i Hemse ”Går ett x antal
bilar på ej allmän väg. Trafikfara när man korsar väg.”
Bedömning

1 Att anlägga ett utegym i anslutning till motionsspåren utreds och arbetas med
gemensamt med Hemse knutpunkt, Hemse BK och Kultur o Fritid på Region
Gotland. Marken är i dagsläget arrenderad av Hemse BK.
2 Region Gotland har i dagsläget inga hundrastgårdar. Det finns mycket närliggande
natur kring tätorterna på Gotland. Ofta jämförs Gotland med större städer i Sverige
som har hundrastgårdar. Behovet av att anlägga hundrastgårdar på Gotland där man
har nära till naturen kan ses som att inte vara lika stort som i storstäder där man har
långt till natur. I dagsläget finns inte resurser att investera i hundrastgårdar och att
sen drifta dem.
3 Fastigheten ägs inte av Region Gotland, därav kan regionen inte sätta upp en
vägbom. Samfälligheten som äger fastigheten får ta beslut om och sätta upp en
vägbom om det är aktuellt. I kontakt med Hemse knutpunkt har regionen fått
information om att det tidigare har funnits en vägbom som tagits bort.
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Barn- och genusperspektiv – att anlägga ett utegym är positivt för barn, unga och
alla åldrar. Det främjar bland annat friskvård, folkhälsa och sociala sammanhang.
Landsbygdsperspektiv – Det uttrycks önskemål om utegym från flertalet tätorter
och planen är att anlägga utegym i de utpekade tätorterna när resurser finns för det.
Hemse blir första tätort utanför Visby som får ett utegym om Teknikförvaltningen
hittar en lösning för platsen. Eftersom Region Gotland inte har några hundrastgårdar
är det ingen skillnad på stad och land i frågan.
Ekonomisk konsekvensanalys – I samarbetet med Hemse knutpunkt, Hemse BK
och Kultur och fritidsavdelningen arbetar teknikförvaltningen för att hitta en
samfinansiering kring att bygga ett utegym eftersom marken redan är utarrenderad.
Att anlägga en hundrastgård innebär en investeringskostnad och driftsbudget som i
dagsläget inte finns. Teknikförvaltningen bedömer inte att det är en prioriterad fråga
när till exempel befintliga lekplatser och parkanläggningar är i stort
investeringsbehov.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-11-11
Tjänsteskrivelse 2021-02-23

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4139
22 januari 2021

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Parkeringsplatserna på A7-området är
orimligt dyra och taxan bör sänkas
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslag om att ändra taxan för
parkering vid Greta Arwidssons gata.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren menar att parkeringsplatsen
på A7 är orimligt dyr och taxan bör sänkas. På A7-området är det idag riktigt ont om
parkeringsplatser för boende. I en strategi framgår det att antalet parkeringsplatser
ska begränsas för att stimulera minskat bilägande. På A7 genomförs denna strategi på
bred front utan att egentligen erbjuda några alternativa resesätt som exempelvis buss.
Många boende tvingas idag ha två bilar för att klara livspusslet.
Regionen har löst parkeringsfrågan genom att anlägga en stor parkeringsplats med 60
platser. Den kostar idag 5kr/h dygnet runt att stå på denna. Det är alldeles för dyrt.
Incitamentet att fortsätta ta bilen istället för att successivt ändra sina resvanor
försvinner eftersom det är dyrt att lämna bilen hemma. Att minska bilägandet och
bilåkandet görs inte över en natt och till dess att kollektivtrafiken byggts ut till A7
och boende har förutsättningar att ändra sina resvanor borde parkeringen vara gratis
eller mycket billig
Bedömning

I Region Gotlands parkeringsstrategi anges att boendeparkering skall ske på
kvartersmark vid bostadsfastigheter. Vid utbyggnaden av området Artilleriet har den
tidigare parkeringsnormen som angav 1.05 parkeringsplatser per lägenhet gällt.
Region Gotlands nu gällande parkeringsnorm anger följande;
”En parkeringsnorm bör vara flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och
byggherrar uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Detta kan vara
byggnadsåtgärder eller mobilitetstjänster av olika slag. Syftet med dessa
mobilitetsåtgärder är att minska krav på bilägande, minska bilberoende och främja
klimatsmarta transportval som minimerar negativa miljöeffekter och trängsel. Där är
det viktigt att de som bor inom rimlig tid uppmuntras till att välja andra alternativ
och lämnar plats åt dem som behöver ta bilen. Vidare handlar det om att vidta
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åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en ökad
transparens av samhällsekonomin. Dessutom ges såväl bilägare som de utan tillgång
till bil nya möjligheter till mobilitet och därigenom en enklare vardag.” Detta kan ske
genom satsningar på gång- och cykelvägar och utökad kollektivtrafik i området.
Den nya parkeringen på Artilleriet är främst avsedd för besökare till området och till
det nya parkområdet med tillhörande lekpark. Den är primärt inte avsedd för
parkering för boende i området även om det är tillåtet även för boende att parkera
där. Om Regionen tillåter parkeringsplatser med låg avgift för boende i kringliggande
bostadsområden hjälper Regionen till med att kringgå gällande parkeringsnorm och
parkeringsstrategi som tillämpas vid exploatering och vid bygglovsprocessen, vilket
inte känns rimligt.
Barn- och genusperspektiv – De utan tillgång till bil ges nya möjligheter till
mobilitet genom utbyggnad av gång- och cykelvägar och en utökad kollektivtrafik,
vilket leder till en enklare vardag som är positivt ur barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys –Parkeringsavgifterna påverkar inte Region
Gotlands ekonomi nämnvärt men skapar tillgänglighet till parkering.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-10-20
Tjänsteskrivelse 2021-03-01
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4138
1 mars 2021

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ändra taxan på parkeringen Greta
Arwidssons gata 33
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslag om att ändra taxan för
parkering vid Greta Arwidssons gata.

Sammanfattning

Förslagsställaren vill att taxan för parkering vid Greta Arwidssons gata ändras så att
parkering blir gratis på kvällar och helger. Som det är nu har inga boende i området
råd att parkera där. Om parkeringen blir avgiftsfri på kvällar och helger kommer hela
det nya områdets parkeringssituation förbättras med färre felparkeringar i området.
Bedömning

I Region Gotlands parkeringsstrategi anges att boendeparkering skall ske på
kvartersmark vid bostadsfastigheter. Vid utbyggnaden av området Artilleriet har den
tidigare parkeringsnormen som angav 1.05 parkeringsplatser per lägenhet gällt.
Region Gotlands nu gällande parkeringsnorm anger följande;
”En parkeringsnorm bör vara flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och
byggherrar uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Detta kan vara
byggnadsåtgärder eller mobilitetstjänster av olika slag. Syftet med dessa
mobilitetsåtgärder är att minska krav på bilägande, minska bilberoende och främja
klimatsmarta transportval som minimerar negativa miljöeffekter och trängsel. Där är
det viktigt att de som bor inom rimlig tid uppmuntras till att välja andra alternativ
och lämnar plats åt dem som behöver ta bilen. Vidare handlar det om att vidta
åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en ökad
transparens av samhällsekonomin. Dessutom ges såväl bilägare som de utan tillgång
till bil nya möjligheter till mobilitet och därigenom en enklare vardag.” Detta kan ske
genom satsningar på gång- och cykelvägar och utökad kollektivtrafik i området.
Den nya parkeringen på Artilleriet är främst avsedd för besökare till området och till
det nya parkområdet med tillhörande lekpark. Den är primärt inte avsedd för
parkering för boende i området även om det är tillåtet även för boende att parkera
där. Om Regionen tillåter parkering med låga avgifter för boende i kringliggande
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bostadsområden bidrar Regionen till med att kringgå gällande parkeringsnorm och
parkeringsstrategi som tillämpas vid exploatering och vid bygglovsprocessen, vilket
inte är rimligt.
Barn- och genusperspektiv – De utan tillgång till bil ges nya möjligheter till
mobilitet genom utbyggnad av gång- och cykelvägar och en utökad kollektivtrafik,
vilket leder till en enklare vardag som är positivt ur barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Parkeringsavgifterna påverkar inte Region
Gotlands ekonomi nämnvärt men skapar tillgänglighet till parkering.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-10-20
Tjänsteskrivelse 2021-03-01
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4140
22 januari 2021

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Kostnaderna för att parkera på nya A7
området
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslag om att ändra taxan för
parkering vid Greta Arwidssons gata.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag menar förslagsställaren att kostnaderna för att parkera på nya
A7 området, närmare bestämt nya parkeringen vid Greta Arwidssons Gata, är helt
obegripliga. En kostnad på 5 kronor per timme dygnet runt är inte hållbar eller heller
rimlig för en vanlig arbetande person. Föreslår därför kostnadsfria kvällar & helger.
Besök i park eller till företag sker inte dessa tider, samtidigt finns det även p-platser
vid berörda företag för deras kunder /besökare.
Berörda parkeringen på Greta Arwidssons gata kostar för närvarande 5 kronor per
timme direkt från start, dygnet runt. För en vanlig Svensson som jobbar normala
arbetstider 8-17 betyder det att denne behöver stå parkerad ungefär 14 timmar per
dygn, dvs betala 70 kronor per dygn. Slår man ut det på en månad blir kostnaden för
detta 2100 kronor. Då är inte helger medräknade, under vilka man ofta står parkerad
längre tid. Alltså kan kostnaderna landa mellan 2500-3000 kronor per månad. Detta
är inte rimligt. Parkeringen är varken centralt belägen och den fyller heller inte någon
annan funktion än som boendeparkeringen dessa tider på dygnet. Boenden i området
har visserligen som ni själva skriver 1.05 parkeringar per hushåll, men eftersom de
flesta på denna ö har fler än 1 bil per hushåll är er beräkning inte överensstämmande
med verkligheten och måste göras om.
Bedömning

I Region Gotlands parkeringsstrategi anges att boendeparkering skall ske på
kvartersmark vid bostadsfastigheter. Vid utbyggnaden av området Artilleriet har den
tidigare parkeringsnormen som angav 1.05 parkeringsplatser per lägenhet gällt.
Region Gotlands nu gällande parkeringsnorm anger följande;
”En parkeringsnorm bör vara flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och
byggherrar uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Detta kan vara
byggnadsåtgärder eller mobilitetstjänster av olika slag. Syftet med dessa
mobilitetsåtgärder är att minska krav på bilägande, minska bilberoende och främja
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klimatsmarta transportval som minimerar negativa miljöeffekter och trängsel. Där är
det viktigt att de som bor inom rimlig tid uppmuntras till att välja andra alternativ
och lämnar plats åt dem som behöver ta bilen. Vidare handlar det om att vidta
åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en ökad
transparens av samhällsekonomin. Dessutom ges såväl bilägare som de utan tillgång
till bil nya möjligheter till mobilitet och därigenom en enklare vardag.” Detta kan ske
genom satsningar på gång- och cykelvägar och utökad kollektivtrafik i området.
Den nya parkeringen på Artilleriet är främst avsedd för besökare till området och till
det nya parkområdet med tillhörande lekpark. Den är inte primärt avsedd för
parkering för boende i området även om det är tillåtet även för boende att parkera
där. Om Regionen tillåter låga avgifter för parkering för boende i kringliggande
bostadsområden hjälper Regionen till med att kringgå gällande parkeringsnorm och
parkeringsstrategi som tillämpas vid exploatering och vid bygglovsprocessen, vilket
inte är rimligt.
Barn- och genusperspektiv – De utan tillgång till bil ges nya möjligheter till
mobilitet genom utbyggnad av gång- och cykelvägar och en utökad kollektivtrafik,
vilket leder till en enklare vardag som är positivt ur barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys –Parkeringsavgifterna påverkar inte Region
Gotlands ekonomi nämnvärt men skapar tillgänglighet till parkering.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-10-21
Tjänsteskrivelse 2021-03-01
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4375
22 januari 2021

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Det behövs en lösning för
parkeringsproblematiken på A7-området
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslag om att ändra taxan för
parkering vid Greta Arwidssons gata.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren menar att det behövs en
lösning för parkeringsproblematiken på A7-området.
Taxan bör likställas med taxan för parkeringar som exempelvis Cramérgatan,
Kruttornet, Dovhjorten och Lasarettet med anledning av liknande omgivningar och
utifrån svar från tjänstemän vid regionen på frågan kring taxan, vilken har ställts via
telefon. Vid samtal med tjänstemän via telefon hänvisar ni till parkeringen som
byggts på Greta Arwidssons gata. Ni hänvisar även till det kommande behovet av
parkeringsplatser för besökande till näringsverksamhet i området samt för besökare
till Honnörsparken, en park betydligt större än Almedalen med några av de tidigare
nämnda parkeringsplatser i nära anslutning. Antal parkeringsplatser inom
bostadsområdena på A7-fältet är beräknat till 1,05 per hushåll. Rimligheten i det talet
är naiv. Ett konkret räkneexempel på det får ni här: Av de 40 närvarande,
tjänstgörande, i Regionfullmäktige 2020-09-28 så är totala antalet registrerade fordon
på alla dessa personers adresser ca 140 stycken. Här har det smugit sig in en och
annan släpvagn och några traktorer. Om vi ändå räknar på det antalet och delar upp
det på 40 personer blir det 3,5 registrerade fordon per beslutande persons adress på
detta möte. Jag vill med dessa siffror beskriva orimligheten i att beräkna 1,05
plats/hushåll på A7-området. Bl. a för att boende på A7-området per automatik inte
arbetar i Visby och för att det inte finns tillräcklig tillgång till kollektivtrafik kvällar
och helger för att ta sig till fritidsaktiviteter utanför Visbyområdet. Tillgång till bil är
alltså ett måste. Vid planbeskrivningen av A7-området 2015 (reviderad 2016) står det
att "Parkeringsområdet kan serva alla bostadskvarteren och eventuellt också
verksamhetsområdena." För ett hushåll med två registrerade fordon, vilket bör vara
ett rimligt antagande med tanke på tidigare beräkningsexempel, så blir en
parkeringskostnad på ytterligare drygt 2100 kronor per månad en orimligt hög
kostnad. (Beräkning gjord utifrån heltidsarbetande med parkeringsbehov ca 14
timmar per dygn, dock blir tiden under helger ytterligare en kostnad som inte är
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medräknad.) Jag anser inte att denna hutlösa kostnad för parkering är att "serva
bostadskvarteren".
För att behovet är stort, för att likvärdighet för parkeringstaxor ska råda och för att
parkeringsproblemet inte ska flyttas någon annanstans föreslår jag en förändring av
parkeringstaxan så att kvällar efter 18.00 och helger efter 14.00 på lördagar blir
kostnadsfria, i enlighet med taxan på tidigare nämnda parkeringsplatser.
Bedömning

I Region Gotlands parkeringsstrategi anges att boendeparkering skall ske på
kvartersmark vid bostadsfastigheter. Vid utbyggnaden av området Artilleriet har den
tidigare parkeringsnormen som angav 1.05 parkeringsplatser per lägenhet gällt. I den
parkeringsnorm som antogs av Region fullmäktigen i december 2018 är det lägsta
parkeringstalet angivet till 0,7 fordon per lägenhet. Detta låga parkeringstal
förutsätter att fastighetsägaren tex kan erbjuda tillgång till bilpool.
Region Gotlands nu gällande parkeringsnorm anger följande;
”En parkeringsnorm bör vara flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och
byggherrar uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Detta kan vara
byggnadsåtgärder eller mobilitetstjänster av olika slag. Syftet med dessa
mobilitetsåtgärder är att minska krav på bilägande, minska bilberoende och främja
klimatsmarta transportval som minimerar negativa miljöeffekter och trängsel. Där är
det viktigt att de som bor inom rimlig tid uppmuntras till att välja andra alternativ
och lämnar plats åt dem som behöver ta bilen. Vidare handlar det om att vidta
åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en ökad
transparens av samhällsekonomin. Dessutom ges såväl bilägare som de utan tillgång
till bil nya möjligheter till mobilitet och därigenom en enklare vardag.” Detta kan ske
genom satsningar på gång- och cykelvägar och utökad kollektivtrafik i området.
Den nya parkeringen på Artilleriet är främst avsedd för besökare till området och till
det nya parkområdet med tillhörande lekpark. Den är primärt inte avsedd för
parkering för boende i området även om det är tillåtet även för boende att parkera
där. Om Regionen tillåter parkering med lägre avgift för boende i kringliggande
bostadsområden hjälper Regionen till med att kringgå gällande parkeringsnorm och
parkeringsstrategi som tillämpas vid exploatering och vid bygglovsprocessen, vilket
inte kan anses vara rimligt.
Barn- och genusperspektiv –De utan tillgång till bil ges nya möjligheter till
mobilitet genom utbyggnad av gång- och cykelvägar och en utökad kollektivtrafik,
vilket leder till en enklare vardag som är positivt ur barn- och genusperspektiv
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys –Parkeringsavgifterna påverkar inte Region
Gotlands ekonomi nämnvärt men skapar tillgänglighet till parkering.
Beslutsunderlag
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