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Regionstyrelsen

Villkorsbeslut för budgetåret 2020 för Region Gotland
Förslag till beslut

Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattande beskrivning av förändringar och krav
Sammanfattningsvis kan konstateras att innehållet i årets villkorsbrev inte skiljer sig
nämnvärt från tidigare år. Det finns dock ändringar som visar på en trend mot
mindre riktad styrning genom erbjudanden/uppdrag - och därmed en tydligare
utgångspunkt i regionala förutsättningar och regionalt ledarskap.
Vidare har förändringar skett som har bäring på hur Region Gotlands uppdrag att
leda, samordna och följa upp det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på
Gotland genomförs. Sedan 2017 har dialogen mellan regionerna,
Näringsdepartementet och Tillväxtverket utvecklats. Utvecklingen har gått mot att
Näringsdepartementet på ett mycket tydligare sätt efterfrågar vilka resultat det
regionala uppdraget bidrar med inom ramen för de nationella prioriteringarna. Vidare
har Tillväxtverkets arbete utvecklats mot att hitta former för att på ett bättre sätt
kunna sammanställa och generalisera resultat från regionernas uppdrag. Idag har
villkorsbeslutet samt mallarna för återrapportering omfattande nya skrivning med
direkt koppling till lag och förordning som styr det regionala uppdraget.
Sammanfattningsvis ställer det fortsatt utvecklade, och välkomnade, krav på det
regionala ledarskapet.
Beskrivning av villkorsbeslut för 2020
Region Gotland ska1 följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till regeringen. Det villkorsbeslut som
regionerna får av regeringen inför varje nytt år, innehåller förtydliganden av hur dessa
resultat ska redovisas. Kraven på återrapportering av arbetet, tillsammans med
särskilda uppdrag i villkorsbeslutet, sätter ramarna för vad som årligen förväntas
genomföras inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret.
Villkorsbeslutet för 2020 beskriver övergripande, utifrån gällande lagstiftning, krav på
återrapportering av regionens arbete. Sammanfattningsvis så ska återrapporteringen
redogöra för det regionala utvecklingsansvaret delar och innehåll enligt följande:
1

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
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-

Hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatserna för att
genomföra strategin har bedrivits?

-

Vilka insatser som har genomförts, vilka resultat de medfört/förväntas medföra samt hur
de har bidragit till att nå de mål som fastställts i RUS och aktuella EU-program?

Samordna:
-

Inom vilka områden eller processer har samverkan skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar , organisationer och näringsliv? Och vilka
resultat har respektive samverkan medfört eller förväntas medföra?

-

Inom vilka områden har gemensam finansiering skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar , organisationer och näringsliv? Och vilka
resultat har respektive gemensam finansiering medfört eller förväntas medföra?

Följa upp:
-

Hur har arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtutvecklingsarbetet har bedrivits under året

-

Hur har erfarenheter och kunskap från analyser, uppföljningar och utvärderingar tagits
tillvara?

Region Gotland ska vidare beskriva hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet samt vilka resultat dessa insatser har medfört eller förväntas medföra.
För 2020 erbjuds Region Gotland även att översiktligt redovisa hur regionens arbete
bidrar till Agenda 2030.
Utöver detta ska Region Gotland enligt villkorsbeslutet under 2020 jobba med
insatser inom, och återrapportera resultatet av, en rad särskilda uppdrag enligt
följande tabell:
Uppdrag/erbjudande

Lämnat

Giltighetstid

Erbjudande att ta fram och
genomföra regional handlingsplan
för att integrera och stärka
klimat- och miljöperspektiven i
det regionala tillväxtarbetet.

20161222

2017-2020

Erbjudande om regionala
serviceprogram

20030502

2014-2020

Erbjudande. att genomföra
insatser för tillväxt i Gotlands län
(Hållbara Gotland).

20160630

2016-2020

Erbjudande om regionala
bredbandskoordinatorer

20161222

2017-2020

Erbjudande om att genomföra
insatser inom
kompetensförsörjning

20171218

2018-2020

Erbjudande om att upprätta
regional digitaliseringskoordinator

20180707

2018-2020

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 5

Villkorsbeslut för budgetåret 2020 för Region
Gotland

RS 2020/10

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att innehållet i årets villkorsbrev inte skiljer sig
nämnvärt från tidigare år. Det finns dock ändringar som visar på en trend mot mindre
riktad styrning genom erbjudanden/uppdrag - och därmed en tydligare utgångspunkt
i regionala förutsättningar och regionalt ledarskap.
Vidare har förändringar skett som har bäring på hur Region Gotlands uppdrag att
leda, samordna och följa upp det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på Gotland
genomförs. Sedan 2017 har dialogen mellan regionerna, Näringsdepartementet och
Tillväxtverket utvecklats. Utvecklingen har gått mot att Näringsdepartementet på ett
mycket tydligare sätt efterfrågar vilka resultat det regionala uppdraget bidrar med
inom ramen för de nationella prioriteringarna. Vidare har Tillväxtverkets arbete
utvecklats mot att hitta former för att på ett bättre sätt kunna sammanställa och
generalisera resultat från regionernas uppdrag. Idag har villkorsbeslutet samt mallarna
för återrapportering omfattande nya skrivning med direkt koppling till lag och förordning som styr det regionala uppdraget. Sammanfattningsvis ställer det fortsatt
utvecklade, och välkomnade, krav på det regionala ledarskapet.
Beskrivning av villkorsbeslut för 2020
Region Gotland ska följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till regeringen. Det villkorsbeslut som
regionerna får av regeringen inför varje nytt år, innehåller förtydliganden av hur dessa
resultat ska redovisas. Kraven på återrapportering av arbetet, tillsammans med
särskilda uppdrag i villkorsbeslutet, sätter ramarna för vad som årligen förväntas
genomföras inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret.
Villkorsbeslutet för 2020 beskriver övergripande, utifrån gällande lagstiftning, krav på
återrapportering av regionens arbete. Sammanfattningsvis så ska återrapporteringen
redogöra för det regionala utvecklingsansvaret delar och innehåll enligt följande:
Leda:
Hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatserna
för att genomföra strategin har bedrivits?
Vilka insatser som har genomförts, vilka resultat de medfört/förväntas medföra samt
hur de har bidragit till att nå de mål som fastställts i RUS och aktuella EU-program?
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 5 forts
RS 2020/10

Samordna:
Inom vilka områden eller processer har samverkan skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar , organisationer och näringsliv? Och
vilka resultat har respektive samverkan medfört eller förväntas medföra?
Inom vilka områden har gemensam finansiering skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar , organisationer och näringsliv? Och
vilka resultat har respektive gemensam finansiering medfört eller förväntas medföra?
Följa upp:
Hur har arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtutvecklingsarbetet har bedrivits under året
Hur har erfarenheter och kunskap från analyser, uppföljningar och utvärderingar
tagits tillvara?
Region Gotland ska vidare beskriva hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet
samt vilka resultat dessa insatser har medfört eller förväntas medföra. För 2020
erbjuds Region Gotland även att översiktligt redovisa hur regionens arbete bidrar till
Agenda 2030.
Utöver detta ska Region Gotland enligt villkorsbeslutet under 2020 jobba med
insatser inom, och återrapportera resultatet av, en rad särskilda uppdrag enligt
följande:
Uppdrag/erbjudande

Lämnat

Giltighetstid

Erbjudande att ta fram och genomföra regional
handlingsplan för att integrera och stärka klimatoch miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.

20161222

2017-2020

Erbjudande om regionala serviceprogram

20030502

2014-2020

Erbjudande. att genomföra insatser för tillväxt i
Gotlands län (Hållbara Gotland).

20160630

2016-2020

Erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer

20161222

2017-2020

Erbjudande om att genomföra insatser inom
kompetensförsörjning

20171218

2018-2020

Erbjudande om att upprätta regional
digitaliseringskoordinator

20180707

2018-2020
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 5 forts
RS 2020/10
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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Catrine Wikström

Regionstyrelsen

Hållbar regional utveckling i det regionala tillväxtarbetet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

Att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken har de senaste åren
varit en tydlig ambition från regeringens sida. Det har bland annat tagit sig uttryck
genom skrivningar i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015-2020, där det framgår att alla tre hållbarhetsdimensioner, social, miljömässig
och ekonomisk, ska vara en integrerad del i det regionala tillväxtarbetet och ligga till
grund för alla prioriteringar.
I höstbudgeten som presenterades den 18 september 2019 framgår även ett nytt mål
för den regionala tillväxtpolitiken: Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Även förordningar har fått
förstärkta hållbarhetsskrivningar, exempelvis förordning (2017:583) för regional
tillväxt, där § 4 uttrycker tydligt krav på integrering av hållbarhetsdimensioner i det
regionala tillväxtarbetet.
Tillväxtverket har sommaren 2019 fått regeringens uppdrag att stärka och utveckla
arbetet med hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med det nya målet. För
ett så effektivt genomförande som möjligt har Tillväxtverket givit regionerna i
uppdrag att skriva en förändringslogik med fokus på den förflyttning mot hållbarhet
som man vill uppnå inom tillväxtarbetet. Förändringslogiken beskrivs i en
behovsinventering som sedan ligger till grund för en treårig ansökan. Processens
delar ses nedan. Föreliggande behovsinventering tillhör steg 1.
1. Regioner ansökte i november 2019 om startbidrag hos Tillväxtverket om
100 000 kr för en förstudieprocess där en behovsinventering inklusive en
förändringslogik skulle tas fram. Region Gotland ansökte och
behovsinventeringen togs fram under perioden 191101-200120.
2. Tillväxtverket handlägger regionernas behovsinventeringar (jan-feb 2020) och
utifrån bedömningskriterier och en fördelningsnyckel placeras regionerna i
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två grupper. En grupp regioner får ansöka om 3,4 mnkr och en grupp får
ansöka om 4,5 mnkr.
3. En nationell utlysning om ett treårigt projekt per region är öppen 9-25 mars
2020. Totalt omfattar utlysningen 87 mnkr kr över perioden 2020-2022.
4. Beslut fattas av Tillväxtverket och kommuniceras till sökande regioner i maj
2020.
Tillväxtverket är medvetet om att den korta ledtiden för att ta fram
behovsinventeringen påverkat möjligheterna till politisk förankring och emotser
därför beslutsunderlag för godkänd behovsinventering i efterskott.
Behovsinventeringen ska vara ett stöd men också verka styrande i det fortsatta
uppdraget mot en ökad hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet.
Då det är många processer som pågår och uppdrag som givits till regionerna inom
bland annat jämställdhet, mångfald och miljö, finns erfarenheter som förväntas tas
tillvara för att kunna växlas upp till nästa nivå. Eftersom alla regioner redan idag
arbetar med hållbarhetsdimensionerna på olika sätt är syftet med
behovsinventeringen att avgränsa och prioritera vilka insatser som ska rymmas inom
uppdraget. Den utmaning Tillväxtverket vill fokusera på är ökad regional kapacitet att
arbeta med hållbarhet som en helhet i det regionala tillväxtarbetet. Centralt för uppdraget är att
arbeta med omställning för hållbarhet.
Arbetet med behovsinventeringen och hållbar regional utveckling ska, enligt
uppdraget, utformas med ett intersektionellt perspektiv som en metod att analysera
arbete och insatser utifrån variabler som kön, ålder och utländsk bakgrund.
Tillväxtverkets utlysning, som är öppen 9-25 mars 2020, omfattar fyra moduler enligt
nedan.
Modul 1. Egenidentifierat insatsområde
Modul 2. Egenidentifierat insatsområde
Modul 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell service
inklusive sammanhållningspolitiken
Modul 4. Övergripande omställningsarbete med stöd bland annat av RegLab
Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedel som egenidentifierade
insatsområden och det kommande projektet fokuserar på de horisontella
perspektiven klimat/energi/miljö, jämställdhet samt integration/mångfald inom alla
fyra moduler, liksom ovan nämnda kriterier för intersektionalitet.
Behovsinventeringen har tre delar, bakgrund/nuläge, insatser och börläge. Givna frågor
från Tillväxtverket, liksom en instruktion, ligger till grund för inventeringen.
Bakgrunden ska ge en nulägesbild av hur regionen har arbetat med hållbarhet i
särskilda uppdrag, vilka målgrupper som är i fokus för det fortsatta arbetet samt vilka
hållbarhetsutmaningar som ska adresseras. Avsnittet Insatser ska beskriva exempel på
insatser inom de två egenidentifierade och de två obligatoriska modulerna. Börläget
innehåller formulerade mål och effekter på kort och lång sikt för samtliga fyra
moduler.
Länsstyrelsen och Uppsala universitet Campus Gotland är i behovsanalysen
identifierade som de viktigaste externa samverkansparterna, jämte övriga externa
utvecklingsaktörer, bland annat inom det företagsfrämjande systemet.
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Ärendebeskrivning

Förändringslogiken i behovsinventeringen bygger på tre delar 1) de utmaningar som
Gotland står inför, 2) vilka insatser som bedöms behövas för att uppnå en större
hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet samt 3) vilka mål och effekter på kort och
lång sikt som förväntas uppnås genom omställningsarbetet mot en större hållbarhet.
Bakgrund och nuläge
Region Gotlands särskilda prioriteringar i behovsanalysen utgår från den
nulägesanalys som tagits fram i arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin
samt från identifierade utmaningar enligt regionalt Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020.
De strategier och handlingsplaner som har störst fokus i behovsinventeringen är:






Regional besöksnäringsstrategi
Regional mat- och livsmedelsstrategi
Regional handlingsplan för klimat/energi/miljö
Regional handlingsplan för jämställdhet
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020

Behovsinventeringen tar, i enlighet med Tillväxtverkets frågeunderlag, upp
identifierade målkonflikter ur hållbarhetssynvinkel; transporter och resor, mark och
vattenanvändning, attraktionskraft, natur- och kulturarv samt mat- och
livsmedelssystemets värdekedja.
Insatser
De insatser och aktiviteter som behovsanalysen bygger på utgår från de verktyg som
Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör förfogar över, det vill säga
kunskap, samverkan och finansiering. Exempel på aktiviteter är utbildningsinsatser
för höjd kunskapsnivå, tillämpning av nya arbetssätt och metoder, metodutveckling
för bland annat beslutsstöd och etablering av fora för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. I behovsinventeringen ses förslag och exempel på insatser och
aktiviteter uppdelat på de fyra modulerna.
Börläge
Mål och effekter under rubriken börläge är i behovsinventeringen planerade utefter
att den nya regionala utvecklingsstrategin kommer att antas i slutet av 2020.
Effektmål kommer därför att behöva preciseras mer när den nya regionala
utvecklingsstrategin är antagen.
Behovsinventeringen tar också upp bedömd ledarskaps- och genomförandekapacitet,
då det är några av de bedömningskriterier som används av Tillväxtverket.
Finansiering
I behovsinventeringen anges indikativt att;
1. Region Gotland avser medfinansiera det treåriga projektet med 50 %, det vill
säga 3,4 mnkr alternativt 4,5 mnkr, beroende på vilket belopp Tillväxtverket
beslutar att Region Gotland kommer att få ansöka om.
2. Region Gotland avser att använda en del av 1:1-anslaget riktat genom
specifika utlysningar, tentativt 3 mnkr (2020), 5 mnkr (2021) och 7 mnkr
(2022). Utlysningarna kan exempelvis avse innovation för hållbar omställning.
Båda dessa förslag kräver hantering i särskild ordning och kommer att tas upp för
beslut i regionstyrelsen så snart projektansökan är klar.
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att redovisade insatser är nödvändiga för att stärka och
utveckla arbetet med hållbar regional utveckling i det regionala tillväxtarbetet.
Mot bakgrund av att hela 1:1-anslaget, i enlighet med § 4 förordningen (2017:538)
och villkorsbeslut för 2020, ska användas för utveckling i det regionala tillväxtarbetet
avseende hållbarhet, gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att kommande
projekt till stora delar har potential att möta Tillväxtverkets och det omgivande
samhällets förväntningar på att Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig
aktör levererar ett hållbart regionalt tillväxtarbete.
Konsekvensanalyser är inte genomförda, men en högre grad av integrering av sociala
och miljömässiga perspektiv i det regionala tillväxtarbetet bedöms generellt ha en
positiv inverkan utifrån barnkonventionen, ur genusperspektiv, ur klimat/energi och
miljöperspektiv samt ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv.
Beslutsunderlag



Behovsinventering Region Gotland, 20200120



Bilaga 1: Nuläge och utmaningar RUS okt 2019
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1. Bakgrund och nuläge
Region Gotlands unika struktur med bara en kommun och ett avgränsat territoriellt område
ger en särskild genomförandekraft eftersom regionfullmäktige även styr den kommunala
verksamheten. Därmed har Region Gotland stora påverkansmöjligheter på hela det gotländska samhället och en ledarskaps- och genomförandeförmåga som kan bära relativt
stora utvecklingssatsningar med radikalt genomslag. Gotland omfattas även av en länsstyrelse som har att ta ansvar för samma geografiska yta som Region Gotland och som ska
samordna samma kommun som omfattas av Region Gotland. Region Gotland delar merparten av definierade utmaningar med Länsstyrelsens bedömningar. Detta gör att Region
Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län har goda förutsättningar för ett utvecklat samarbete som skapar en stor genomförandekraft. Exempel på samverkan är att båda organisationerna gemensamt är avsändare till två regionala strategier; Mat- och livsmedelsstrategin
och Integrationsstrategin.
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Det avgränsade territoriet med en gemensam respektive samordnad styrning region-kommun och länsstyrelse, och ö-lägets beroende av ett integrerat hållbarhetsarbete med stor
potential när det gäller att hålla samman de tre hållbarhetsdimensionerna, gör även regionen lämplig som pilotregion i det kommande utvecklingsarbetet. En viktig aktör är då
även Uppsala universitet/Swedesd1. Sammantaget är detta tillgångar som kan bidra under
projektperioden även till andra regioner, inte minst i insatsområde 4 Övergripande omställningsarbete, och i det samarbete som planeras över regiongränserna tillsammans med Region Västerbotten och Region Värmland.
Region Gotland arbetar med alla hållbarhetsdimensioner, men arbetet behöver systematiseras för att de tre perspektiven ekonomi, social och miljömässig hållbarhet ska kunna hållas
samman och integreras i alla processer. Det kräver en omställning i alla faser i det ordinarie
arbetet, från analys och statistik till målbilder, program och planer och konkreta riktlinjer,
kriterier, rutiner och systematik i användningen av finansieringsverktygen2. Utvecklingsarbetet sker genom:
 ett tydligare hållbarhetsfokus inom styrning och ledning
 ökade utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå internt och externt
 metodutveckling för bland annat beslutsstöd samt
1

Swedesd är ett internationellt forsknings- och utbildningscenter för lärande för hållbar utveckling. Centret har sitt
hemvist i Visby och är knutet till Uppsala universitet.
2
Projektmedel, företagsstöd, stöd till kommersiell service och inom sammanhållningspolitiken.
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ökat fokus på hållbarhet inom etablerade och nya fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer, lokalt, regionalt och nationellt.

Region Gotland avser således att fokusera på att utveckla och integrera hållbarhet i det ordinarie arbetet, i syfte att kunna initiera och stötta motsvarande omställningsarbete hos regionala och lokala utvecklingsaktörer, vilka i praktiken är de som realiserar målen i den regionala utvecklingsstrategin.
I det följande redogörs mer i detaljerat för hur Region Gotland ser på sambandet mellan
behov, prioriterade insatser och förväntade resultat och effekter. För en överblick över förändringslogiken, från Nuläge till Börläge, används nedanstående modell och i varje avsnitt
ges, med stöd av modellen, en sammanfattning av svaren på Tillväxtverkets frågor så som
de formulerades i instruktionen till behovsinventeringen. Frågorna är numrerade från 1-10.
Svaret på fråga 8 ligger i förslagen till insatser under insatsområde 3.

1.1 Region Gotlands särskilda prioriteringar (RUS)

Den nu gällande strategin, Vision Gotland 2025, fastställdes 2008 och baseras på två styrkeområden: besöksnäring och mat och livsmedel, samt sex utvecklingsområden: kompetensförsörjning, kommunikationer, företagsfrämjande och nyindustrialisering, företagsklimat,
bostadsförsörjning och attraktionskraft. Under 2017/2018 har Vision Gotland 2025 följts
upp, såväl kvalitativt som kvantitativt. Slutsatserna från denna uppföljning har bidragit till
att den politiska ledningen beslutat att avsätta resurser för framtagandet av en helt ny RUS.
Nuvarande status är att ett förslag till remissutgåva bearbetas inför politiskt godkännande
och en remiss kommer att ske våren 2020. Enligt tidplanen ska regionfullmäktige fatta beslut om den nya strategin i slutet av 2020.
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Region Gotland har således inte en färdig RUS att utgå från för att koppla prioriteringar i
denna till det regionala hållbarhetsarbetet. I behovsinventeringen används därför främst
den aktuella analysen av nuläge och utmaningar, som bildar kunskapsunderlag för RUS,
och som relaterar till hållbarhetsperspektiven och de globala målen.
1.1.1 Nulägesanalys för ny regional utvecklingsstrategi

I arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har Gotlands aktuella utmaningar analyserats. Följande slutsatser har dragits i nulägesanalysen. För översikt av kopplingar till hållbarhetsarbetet och styrande dokument för detta se avsnitt 1.7 där också utmaningarna är sorterade på de tre hållbarhetsperspektiven.
1. Gotlands befolkning växer, men det blir färre i yrkesaktiv ålder.
2. Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen.
3 (37)
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3. Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit, delaktighet och upplevd trygghet.
4. Gotland är Sveriges mest företagsamma region med ett brett näringsliv, men behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.
5. Gotlands läge gör tids- och kostnadseffektiv tillgänglighet till en nyckelfråga, men
resor och transporter måste bli mer hållbara.
6. Utbildningsnivån för Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en stor potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och högre utbildning.
7. De flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men hälsan
är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.
8. Gotland har låg bruttoregionalprodukt (BRP) och låga inkomster jämfört med
andra regioner, vilket ger lägre skattekraft och sämre förutsättningar för välfärd.
9. Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor, kompetensförsörjning är en stor utmaning.
10. Gotland är Sveriges enda universitets-ö, men samverkan mellan universitetet, det
offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.
11. Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bevara och utveckla.
12. Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar av ön
och för alla målgrupper.
13. Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till
vatten av god kvalitet är sårbar.
14. Ö-läget innebär särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar.
1.1.2 Utmaningar enligt regionalt Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
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Det regionala Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 pekar ut hållbar tillväxt för stärkt
attraktionskraft som den övergripande utmaningen för att vara en konkurrenskraftig region. Ambitionen att integrera social och miljömässig hållbarhet är tydligt uttalad. Tillväxtprogrammet adresserar övergripande utmaningar med befolkningsutveckling, sysselsättningsutveckling och skattekraftsutveckling. Programmet pekar ut besöksnäringen och matoch livsmedelsnäringarna som styrkeområden, samt attraktionskraft, företagsklimat, företagsfrämjande och nyindustrialisering, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning och kommunikationer (fysiska och digitala) som utvecklingsområden.
En övergripande gemensam utmaning för både styrke- och utvecklingsområden har definierats som att ”hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av all utveckling och alla affärsmässiga
beslut”. Målen kopplade till detta är höjda kunskapsnivåer, ett etablerat beslutsstöd som
stödjer ett hållbart beslutsfattande samt kontinuerlig förflyttning i riktning mot en mer hållbar tillväxt. Utmaningarna kvarstår och måluppfyllelsen kan hittills bedömas som relativt
låg vad gäller den övergripande gemensamma utmaningen, varför Region Gotland avser att
ta nästa steg och intensifiera arbetet inom hållbarhetsprojektet. Utmaningar ligger till grund
för valet av insatser i planeringen av kommande hållbarhetsprojekt.
1.1.3 Särskilda uppdrag

Regeringen har pekat ut Gotland som pilot i energiomställningen och utsett Energimyndigheten3 till att ge stöd i detta arbete. Det är en chans som Region Gotland vill ta tillvara
även i det regionala utvecklingsarbetet. Förhoppningarna är stora på att pilotuppdraget
3 Energipilot Gotland länk
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också ska hjälpa till att stödja alla på Gotland som redan har idéer om hur omställningen
bäst ska göras just här, i förverkligandet, så att omställningen går tillräckligt fort och Gotland verkligen blir en pilot och inspiration för andra. Processen har startat med ett Energicentrum som ska samla idéer, ge goda råd, visualisera och öka takten i energiomställningen
på Gotland. Energiomställningen kan ge nycklar även till ett bredare hållbarhetsabete inom
till exempel hälsa, livsmedel, byggnation och cirkulär ekonomi.
1.2 Kopplingar till hållbarhetsarbete

En utgångspunkt för RUS ska vara Agenda 2030. En övergripande utmaning är att implementera alla tre dimensionerna hållbarhet; ekonomisk, miljömässig och social som styrkor i näringslivets affärsmöjligheter.
Arbetet ska säkerställa att alla delar av Gotland beaktas och att strategin landsbygdssäkras.
Målsättningen är att den regionala utvecklingsstrategin ska vara jämställdhetsintegrerad och
ha ett barnperspektiv. Sammantaget accentuerar detta behovet av att hållbarhet integreras i
samtliga processer i det ordinarie arbetet inklusive finansiering. Nedan följer en redogörelse
för pågående strategier och handlingsplaner som kommer att få störst fokus i att säkerställa
Region Gotlands hållbarhetsarbete under projektperioden. Dokumenten har ett uttalat hållbarhetsfokus och erfarenheter från dem ska lyftas in i aktuellt projekt och i kommande arbete för en hållbar regional utveckling och tillväxt.
1.2.1 Regional besöksnäringsstrategi

En regional besöksnäringsstrategi antogs av regionfullmäktige 20190225 och ska gälla till år
2027. En handlingsplan håller på att tas fram och implementeringen av strategin pågår. Fokus har legat på att engagera fler utvecklingsaktörer i genomförandet. Implementeringen
ligger efter men har samtidigt inneburit mer tid för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Under
våren 2020 genomförde UUCG en nulägesanalys av hållbarhet kopplad till besöksnäringen
på ön. Diskussioner pågår kring hur besöksnäringen kan medverka i arbetet för att göra
Gotland till en pilot för hållbar energiförsörjning i enlighet med Energimyndighetens uppdrag.
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Gotland har de tillgångar och attraktiva egenskaper som krävs för att bli en hållbar och
exportmogen destination. Utmaningarna är dels att säkerställa och utveckla
sommarsäsongen på ett hållbart sätt, dels att utveckla nya reseanledningar året runt. Potentialen handlar om hur turistiska produkter och resmål kan utvecklas genom ett tydligare
hållbarhetsperspektiv. Arbetet handlar om utvecklingen av hela Gotland som resmål, där
tematisk turism kan attrahera fler besökare. Teman som bedöms ha potential är outdoor,
natur och kultur samt måltidsturism. Besöksnäringen har en tydlig koppling till mat- och
livsmedelsområdet och kan bidra till en lokal cirkulär livsmedelskedja. Hållbarhet är redan
idag en avgörande faktor för stora möten och efterfrågan ökar från privatresenärer inom
detta område.
Överlag har besöksnäringen behov av mer operationaliserbara klimatmål. Eftersom näringen är säsongsbetonad finns utmaningar vad gäller vattenförsörjningen och transporter
till och från ön. Särskilda utmaningar inom hållbarhet finns kring en ökad turism sommartid och att få fler att välja att resa till Gotland andra tider av året. En hållbar utveckling
kommer att kräva nya och omfattande insatser och ett tydligt fokus som innefattar att
samtliga aktörer arbetar i bred och nära samverkan.
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1.2.2 Regional mat- och livsmedelsstrategi

Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 har ett uttalat hållbarhetsperspektiv och är
därmed styrverktyg för ökad hållbarhet och bedömning av offentligt finansierade företagsstöd och projektmedel. En handlingsplan togs fram under 2017 och beslutades 2018.
Handlingsplanen uppdateras under våren 2020 med bland annat kartläggning av strategin
som instrument för hållbarhetsarbete och framtida aktuella insatser.
Mat- och livsmedelsnäringarna är naturligt viktiga för Gotland, inte minst ur ö-lägets geografiska förutsättningar, som driver fram och öppnar för innovation, men även genom att
livsmedelsproduktionen sysselsätter nästan en tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen. Lokalproducerad mat laddar aktivt varumärket Gotland, vilket i sin tur är en
gynnsam faktor för besöksnäringen och för platsvarumärkets position regionalt, nationellt
och internationellt. Flera projekt drivs idag med bäring på hållbarhet. LRF-projektet Fossilfritt kött inkluderar hela värdekedjan från jordbruk till transport. Lunds universitet driver
projektet Hantverksbryggerinäringens betydelse för lokal tillväxt på Gotland, som visar på lokala
möjligheter att trygga värdekedjan i produktionen via ett ökat självförsörjande av råvaror. I
projektet Gotland är Mat – liksom Länsstyrelsen i Gotlands läns mätning av de lokala miljökvalitetsmålen – pekar företagsundersökningen på att hållbarhetsförflyttningen inte går tillräckligt snabbt4.
Inom miljödimensionen är färskvattentillgång och transportsystem tydligt sårbara resurser.
Tillgång till vatten är ett villkor för mat- och livsmedelsproduktion och besöksnäring – de
två styrkeområden som ingår i Gotlands innovationsplattform. Därför behövs robusta modeller för höjd beredskap i en klimatförändring som redan börjat5. I jordbruks- och förädlingsindustrins utvecklingsprocesser ligger en potential i omställning av kemikalieanvändning, förpackningar och produktionsmetoder. I Energipilot Gotland ingår de areella
näringarna. En digital hub ska beskriva framsteg och möjligheter och inkluderar bland annat klimatsmart industri och fossilfria transportsystem. Även den småskaliga mat- och
livsmedelsnäringens behov av energiomställning behöver integreras i tematiskt relevanta
projekt.
Det sociala hållbarhetsperspektivet innebär ett behov av förändringskommunikation eller
nudging, det vill säga en medveten påverkan i syfte att öka förståelsen och drivkraften för
omställning till ett klimatsmart lantbruk. Modeller behövs också för att snabbt kunna
skydda immateriella värden6 hos gotlandsproducerade livsmedel som säkrats via kvalitetsoch ursprungskontroller. Affärsområdet foodtech och hälsa7 har hittills saknats på den gotländska matkartan, men öppnar för att etableras på en hållbarhetsefterfrågad marknad vilket driver fram relevanta produkt- och tjänsteerbjudanden hos producenterna.
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1.2.3 Regional handlingsplan för klimat/energi/miljö

En regional handlingsplan för energi- och klimatperspektiv i tillväxtarbetet togs fram 201819. Följande utmaningar har identifierats:

4
5
6
7

Länsstyrelsen i Gotlands län, rapport miljökvalitetsmål 2019 länk
SMHI Rossby Center länk samt Livsmedelsverket Livsmedelssektorn i ett förändrat klimat länk
Sårbarhet när negativa incidenter skapar kollektiva effekter på ursprungsmärkta gotlandsprodukter
Eat-lancet 2019 länk
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1. För Gotland som en destination med en klimat- och miljöanpassad besöksnäring
behöver olika aspekter av hållbarhet fortsatt utveckling, dels ifråga om aktiviteter på
Gotland och dels för resan hit och härifrån.
2. Försörjning med fossilfria drivmedel och andra förnödenheter på Gotland. Grön
mobilitet både för människor och varudistribution, fossilbränsleoberoende areella
näringar och livsmedelsföretag.
3. Miljöanpassad infrastruktur i form av hamnar och flygplatser med hög miljöprofil.
4. Väl utvecklade digitala kommunikationslösningar.
5. Smarta elnäts-lösningar för optimerad användning av solenergi och vindkraft.
6. Hållbart utnyttjande av mark- och vatten i bebyggelse och näringsliv.
7. Hållbar cementproduktion och kalkstensindustri, där särskilda utmaningar finns
både ifråga om gruvdrift, verksamheternas beroende av fossil råvara i form av gotländsk kalksten och i det faktum att cirka åttio procent av klimatutsläppen från
Gotland, enligt nationell statistik, härrör från kalk- och cementindustrin.
8. Allmänna åtgärder för bättre energieffektivitet och resurshushållning tillsammans
med attraktivitet i bebyggelse och tillgänglighet till service.
9. Öppna vägar till andra marknader för export/import av förnybar el och biomassa.
Uppdraget att ta fram en regional handlingsplan för klimat/energi/miljö kom dock utan
medföljande nationella resurser. Detta ska jämföras med motsvarande uppdrag för jämställdhet. Därför har få av de planerade aktiviteterna kunnat genomföras och Region Gotland har inte kapacitet att starta ett horisontellt utvecklingsarbete av den omfattning som
skulle behövas utan att få utpekade resurser för ändamålet. I programmet Hållbara Gotland, som är en del av tillväxtprogrammet, har klimat- och miljöperspektiven delvis integrerats i insatser för utvecklings- och styrkeområden.
Två viktiga planeringsdokument på vattenområdet är antagna. Dels Region Gotlands nya
vatten- och avloppsplan, dels Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan. De båda dokumenten utgör en viktig grund för var, när och i vilken omfattning den regionala tillväxten
kan ske i fysisk bemärkelse.
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Sammantaget är integrationen av perspektivet klimat/energi/miljö i tillväxtarbetet låg. Däremot finns fortfarande alla möjligheter att genomföra integreringen i framtagandet av den
nya regionala utvecklingsstrategin. Generellt kan sägas att ett fortsatt fokus på internt arbete för att stärka implementeringen av handlingsplaner för klimat/miljö och energi såväl
som jämställdhetsintegrering behövs. För att uppnå en mer hållbar tillväxt bedömer Region
Gotland att det kan finnas behov av att rikta projekt- och företagsstöd mot klimat/miljö/energi- och jämställdhetsinsatser, samt fortsatt arbete med att höja kunskapsnivåer internt inom avdelningen för regional utveckling. En viktig möjlighet är att synkronisera tillväxtarbetet med regeringsuppdraget till Energimyndigheten för att Gotland ska bli
ett pilotområde för ett smart och förnybart energisystem.
1.2.4 Regional handlingsplan för jämställdhet

I en rapport från 2018 rekommenderade Kontigo AB en processmodell om fem steg för en
mer jämställd och jämlik medelsfördelning. Sedan dess har en positiv utveckling skett och
företagsstöden har förbättrats avseende perspektiven stad och land, kvinnor-män och
bransch. Det som kvarstår att arbeta vidare med är perspektiven ålder, etnisk bakgrund och
klimat/energi/miljö.
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Intresset för, och efterfrågan på, väl fungerande och beprövade analysmetoder och stöd för
analyser ur ett jämställdhets- och intersektionellt perspektiv har ökat under projektperioden. Det gäller såväl medarbetare inom Region Gotland som andra regionala utvecklingsaktörer, till exempel kommunikatörer, strateger och studie- och yrkesvägledare med flera.
Ett exempel är Hållbara Gotlands projekt och med särskild delaktighet i Kompetenta Gotland. Samtliga berörda medarbetare och projektinsatser med externa medarbetare har fått
kompetensutveckling för att kunna jämställdhetsintegrera sina respektive insatser. Samtliga
projekt har gjort genomlysningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att ytterligare säkra
kvaliteten på genomförandet, och samtliga har erbjudits fortsatt coaching med extern konsult. Arbetet med att jämställdhetsintegrera Region Gotlands kommunikation avseende bild
och text har också förstärkts. Under 2019 har Region Gotland även medverkat i Modellregioner, SKLs satsning på jämställdhetsintegrering.
Region Gotland arbetar vidare med perspektivet i processen med framtagande av den nya
regionala utvecklingsstrategin. Både framtagandeprocessen och strategin i sig jämställdhetsintegreras. Men, bedömningsgrunderna, handläggningen och beredningen till beslut avseende ansökan om projektmedel och företagsstöd, samt fördelningen av medel, kan ytterligare stärka strukturerna för arbetet med jämställdhetssäkring. Nya arbetsrutiner behöver
utvecklas, kunskaperna fortsatt ökas för att höja handläggarkompetensen ytterligare.
1.2.5 Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020

Region Gotland har, tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län, tagit fram en gemensam integrationsstrategi som löper till och med 2020. Utpekade målområdena är arbete, boende, hälso- och sjukvård, socialt sammanhang och utbildning. Strategin är en övergripande
vägledning för hållbar integration. Uppföljning av strategin pågår.
Det bedrivs ett antal projekt inom integration och mångfald. Bland annat har Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen haft representanter i socialfondsprojektet MILSA, som syftar
till att utveckla, genomföra och utvärdera en nationell webbaserad utbildningsplattform för
samhälls- och hälsokommunikation. Till följd av detta har beslut fattats om att utöka samhällsorienteringen inom den tvååriga etableringsperioden från 60 till 70 timmar och en
eventuell ytterligare ökning utreds. Ett annat projekt är NORMA, som ska leda till modeller
för att bredda kompetensbasen och att fler personer kan komma in på arbetsmarknaden.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

1.2.6 Övriga perspektiv som stärker hållbarhetsarbetet

Smart specialisering
Gotland har i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 pekat ut de två styrkeområden, besöksnäring resp. mat och livsmedel, som man bedömer rymmer störst innovations- och tillväxtpotential. Inom dessa två områden vill Region Gotland genom en smart användning av
offentliga resurser främja ett system där aktörer inom akademi, näringsliv, offentlig verksamhet, föreningsliv och civilsamhälle interagerar för att utveckla, utbyta och använda kunskap och teknik. Insatser inom styrkeområdena ska stärka samverkan och genomförandestrukturer i det regionala tillväxtarbetet samt frigöra innovations- och utvecklingskraft i näringslivet, vilket i förlängningen kan innebära att innovationsmiljöer etableras.
Under 2019 har ett antal aktiviteter genomförts inom ramen för projektportföljen. Inom
programmet Hållbara Gotland, där genomförandet sker gemensamt mellan Region Got-
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land och Tillväxtverket, uppdrogs att, baserat på kunskapen om regionala behov och förutsättningar, efterfråga Tillväxtverkets samlade kompetens under programperioden för att
stärka arbetet med tillväxtprogrammets styrkeområden och för att bidra till etablerandet av
innovationsmiljöer och kluster.
Vid sidan av de projektaktiviteter som genomförs, har det funnits ett behov av att öka kunskapen, samarbetet och dialogen kring vad arbetet med styrkeområden innebär ur det småskaliga gotländska perspektivet, och hur det kan utvecklas. Därför anordnade Region Gotland med stöd av Tillväxtverket i september 2019 ”En dag om smart specialisering”. Inbjudna
var Uppsala universitet, Almi, Länsstyrelsen i Gotlands län och Science Park Gotland som
alla kan underlätta relationer och nätverk som naturliga kluster eller innovationsmiljöer karaktäriseras av. Dagen resulterade i en ökad kunskap hos deltagarna kring styrkeområden,
smart specialisering och ett eventuellt kommande behov av en regional smart specialiseringsstrategi.
Region Gotland planerar, inom avdelningen för regional utveckling, just nu ett andra kunskapshöjande tillfälle kring smart specialisering med samma målgrupp. Fokus blir på de
olika organisationernas roller och mandat i syfte att stärka en smart användning av resurser
för utveckling av regionala innovationsmiljöer. Vidare planeras regionalt erfarenhetsutbyte
med annan region. Förutom detta arbete finns behov att stötta styrkeområdenas organisationer löpande och mer operativt i viljan att utvecklas som en innovationsmiljö/klusterorganisation.

Stad och land
Befolkningsutvecklingen är positiv på Gotland och ön har de senaste fyra åren (2015-2018)
ökat med 1 858 personer. Befolkningen närmar sig 60 000 bofasta och av dessa bor 58 procent utanför Visby tätort.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Inom Region Gotland används begreppet ”Hela Gotland” avseende perspektivet stad och
land. Region Gotland arbetar med flera strategier för att säkerställa god service och en hållbar utveckling över hela Gotland. En bibehållen god inomregional balans är viktigt på Gotland – en landsbygdsregion som består av olika geografier som alla samspelar. För fortsatt
god inomregional balans är det viktigt med en god demokratisk dialog över hela ön och att
det finns förtroende hos både den lokala och regionala nivån kring långsiktigt arbetet med
landsbygdsutveckling. Gotland är känt för sitt framgångsrika sätt att arbeta med platsutveckling som kännetecknas av att människor över hela ön har ett stort engagemang för sin
plats och dess utveckling. Under samtliga tre perioder med Leader (lokalt ledd utveckling)
har hela Gotland varit en och samma region vilket givit en god kontinuitet.

Integration i det regionala kompetensförsörjningsarbetet
När det gäller regional kompetensförsörjning har Region Gotland inte haft något specifikt
integrationsprojekt. Däremot har flera aktiviteter berört även integrationsfrågor. Ett exempel är den förstudie och kartläggning som görs för att tydliggöra kopplingen mellan validering och regional kompetensförsörjning. Arbetet ska leda till förslag om hur ett regionalt
system för validering kan tas fram och hur det ska fungera för att skapa nytta för kompetensförsörjning och sysselsättning. Genom validering kan personer med utländsk utbildning
och yrkeserfarenhet erbjudas jobb och tiden för inträde på arbetsmarknaden kortas. Ett annat exempel är satsningen på regionalt yrkesvux, som startat en rad utbildningar de senaste
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två åren och då även satsat på lärlingsvux inom ett flertal branscher. Även befintligt lärcentrum har utökat sin verksamhet och förstärkt det pedagogiska stödet, kompetensutvecklat
sin personal, ökat tillgången till studiehandledare för elever med svenska som andraspråk
och ökat tillhandahållandet av digitala verktyg. För närvarande pågår en diskussion med
Tillväxtverket om att söka ett projekt för integration i regional kompetensförsörjning för
att kunna gå vidare med insatser riktade specifikt till personer med utländsk bakgrund.

Hållbarhet i sammanhållningspolitiken
Idag arbetar Region Gotland med följande moment inom ramen för ESF, ERUF och Interreg Central Baltic:










tillhandahåller information om programmet och utlysningar;
lämnar synpunkter på utlysningstexter (ESF, ERUF);
genomför riktade informationsinsatser i samband med utlysningar, ofta tillsammans
med ESF-rådet, Tillväxtverket och förvaltande myndighet för Central Baltic;
för dialog med regionala aktörer i arbetet med att ta fram ansökningar
genomför regionalt samråd kring inkomna ansökningar till ERUF, ESF och Interreg Central Baltic.
deltar i strukturfondspartnerskapsaktiviteter och övervakningskommittéer
håller kontakt med projektledare för projekt
tar tillvara projektresultat och kommunicerar regionnyttor
rapporterar uppföljning

Region Gotland bistår alltså regionala aktörer med information, coachning, samverkan och
dialog, samt medfinansiering; vi följer projekten och rapporterar regionnyttor; vi erbjuder
även regionala aktörer att ta del av kunskaper och metoder kring projektverksamhet. Region Gotland deltar även i aktiviteter, såsom konferenser och lärande, som genomförs av ansvariga nationella myndigheter för ERUF, ESF och Interreg Central Baltic.
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Framöver ser Region Gotland behov av att fokusera på att utveckla och befästa rutiner för
en mer sammanhållen metodik kring hållbarhet i samtliga led av arbetet med sammanhållningspolitiken. Idag finns det hållbarhetsaspekter som beaktas i de flesta led, men tillgång
till dokumenterade rutiner och överenskomna arbetssätt saknas. Den förändring som behöver komma till stånd är att använda hållbarhet som kvalitetssäkring. De kompetensfunktioner som berörs är strateg, chef och kommunikatör. Utbildningsinsatser för strateger i att
kunna vara med tidigt i ansökningsprocesserna för maximal möjlighet att påverka hållbarhetsfaktorer är en viktig del i utvecklingsarbetet.
En övergripande förändring handlar om att kartlägga arbetsprocessens olika delar och tillvägagångssätt, ensa begrepp och skaffa dokumenterade rutiner för att applicera integrering
av olika hållbarhetsperspektiv i RUA-verktygen kunskap, samverkan och finansiering vad
gäller ESF, ERUF och INTERREG.

Kommersiell service
Den allmänna bedömningen är att tillgängligheten till kommersiell service på Gotland är
god. Någon förändring i utbudet har inte efterfrågats av boende på Gotlands landsbygd under 2018 och det har heller inte funnits någon efterfrågan på investeringsstöd till kommersiell service i landsbygdsprogrammet. Region Gotlands arbete med kommersiella servicefrågor har därför varit inriktade på att bevaka utvecklingen på området.
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Ifråga om samhällets serviceutbud påbörjas i januari 2020 ett projekt med att ta fram servicepunkter över hela Gotland. Det finns potential att samverka kring detta tillsammans
med den kommersiella sidan. Effekterna är tänkta att bidra till främst social och ekologisk
hållbarhet. Service kräver ett stort fokus på minskad klimatpåverkan när det gäller insatser
och prioriteringar. Transporter av varor och människor står för en allt större del av koldioxidutsläppen och trots stora tekniska förbättringar av fordonen minskar inte de totala utsläppen. Därför behöver transportbehovet minska och transporterna göras mer energieffektiva. Digitalisering av tjänster, som minskar behovet av persontransporter, är av särskilt
intresse liksom samlokalisering av servicetjänster.
Den sociala hållbarheten handlar bland annat om att bidra till ett samhälle där alla invånare
har rätt till en likvärdig service. Region Gotland har ett stort ansvar, genom det offentliga
åtagandet, att bidra till att invånarnas grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs, liksom att stödja att alla människor inkluderas. Servicepunkterna är tänkta
att vara öppna och tillgängliga mötesplatser i sina respektive bygder där personer bland annat kan få stöd i att uträtta digitala ärenden. Bibliotekstjänst, trygghetspunkt och turistinformation är andra delar som kan bli aktuella.
Utmaningen med stöden till kommersiell service är hållbarhetssäkring och behov av att
samordna finansieringsinstrumentet med Länsstyrelsen i Gotlands län, som idag hanterar
den största delen medel.
1.3 Kapacitet att arbeta med samtliga tre hållbarhetsdimensioner
1.3.1 Hållbarhet i tillväxtprogrammet

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 har ett övergripande mål, internt kallad ”portalparagrafen”, för båda styrkeområdena och för de sex utvecklingsområdena; ”att hållbarhetsarbetet ska bli en naturlig del av all utveckling och alla affärsmässiga beslut”. Det innebär att
målsättningar inom alla styrke- och utvecklingsområden ska relatera till denna centrala utmaning. I tillväxtprogrammet finns även följande insatsområden för en positionsflyttning
mot en mer hållbar tillväxt:




Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå
Metodutveckling för beslutsstöd för ett hållbart beslutsfattande
Etablering av olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Ett antal utbildningstillfällen har hållits kring de horisontella perspektiven och behov av ytterligare kompetensutveckling har identifierats. Ett arbete med att kvalitetssäkra handläggningen av projekt- och företagsstöd påbörjades 2017, har genomgått olika faser och pågår
ännu.
Trots målet i tillväxtprogrammet om att hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av all utveckling och alla affärsmässiga beslut är metodik och systematik för att integrera och stärka
klimat- och miljöperspektiven i tillväxtarbetet ännu inte på plats. Tillväxtprogrammet har
målbilder för attraktionskraft, kommunikationer, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning
och näringslivsfrämjande, men de respektive målbilderna är oftast inte specificerade ur hållbarhetsperspektiv. Arbete sker heller inte med de tre hållbarhetsdimensionerna gemensamt,
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men ambitionen finns. Inte minst att synliggöra vilka målkonflikter som uppstår när de tre
kombineras, och vilka insatser och roller som behöver aktiveras för att hantera dem.
Kapaciteten att arbeta med samtliga tre hållbarhetsdimensioner bedöms dock som god i det
fall resurser både vad gäller analysstöd och handledning säkras. Insatser behöver utvecklas
mot att ske mer metodiskt, strategiskt och systematiskt. En viktig grund för detta finns i
Region Gotlands styrmodell, som består av ett samhällsperspektiv och ett verksamhetsperspektiv, och som stöttar genomförande av projektet genom de mål som finns beskrivna under samhällsperspektivet. Dessa omfattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och
de definierade målen har i de flesta fall en klar koppling i relation till det regionala tillväxtoch utvecklingsarbetet.
1.3.2 Organisatorisk kapacitet och kompetens

På Gotland har Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet/Swedesd8 ett samarbete för att öka förståelsen för de globala målen och stärka samverkan kring arbetet att förverkliga Agenda 2030. Swedesd bidrar med kompetens inom lärande och utbildning för hållbar utveckling vilket är ett resultat av många års forskningsoch utvecklingsarbete. Även inom projektet Energicentrum Gotland, Region Gotlands åtgärd för att svara för lokal delaktighet inom Energipilot Gotland, finns möjlighet att ta en
samordnande paraplyroll för alla branscher.
De insatser och aktiviteter som genomförts inom jämställdhetsområdet har lagt en god
grund för ett hållbart systematiskt och långsiktigt arbete för att jämställdhetsintegrera verksamheten som en naturlig del av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Att analyskapaciteten har stärkts hos medarbetarna vid avdelningen för regional utveckling har givit
förutsättningar för att kvalitativt säkra arbetet med att jämställdhetsintegrera den kommande regionala utvecklingsstrategin. Under 2019 har Region Gotland medverkat i Modellregioner, SKLs satsning på jämställdhetsintegrering, där kunskaper hos chefer och förtroendevalda höjts och samverkan med två andra regioner, Värmland och Västerbotten, bedöms ha givit strategiskt och operativt utbyte som kommer att kunna stärka jämställdhetsintegrering i styrdokument och beslutsstöd.
Region Gotland deltar i ett strategiskt nätverk med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,
Länsstyrelsen i Gotlands län samt Uppsala universitet, Campus Gotland. Nätverket arbetar
för att förverkliga Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020.
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På Gotland finns många föreningar och organisationer som tillsammans med det offentliga
driver utvecklingen framåt. Framgångsfaktorer är innovativa tillvägagångssätt och utbyte
och samverkan mellan ideell, privat, offentlig sektor och akademi. Det stora antalet lokala
utvecklingsbolag på Gotland är unikt i Sverige och bolagen samarbetar i föreningen GUBIS
- gotländska utvecklingsbolag i samverkan.
Framförallt behöver hela Gotland ett holistiskt och långsiktigt hållbart forum för att effektivisera samordning, kunskapsöverföring och finansieringsmöjligheter. Det är inte en isolerad fråga för vissa näringar. Målsättningen är att etablera en kunskapsnivå som ger en rutin-

8 Swedesd är ett internationellt forsknings- och utbildningscenter för lärande för hållbar utveckling. Centret har sitt
hemvist i Visby och är knutet till Uppsala universitet.
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mässig medvetandenivå av de olika perspektiven i projekthanteringen. När denna är etablerad i projekthanteringen förväntas utfallet bli att tydligare och mer specifika krav kommer
att ställas på framtida projekt. Med tydliga riktlinjer och kriterier kommer Region Gotland i
större utsträckning att kunna arbeta med riktade utlysningar och olika tematiska utlysningar
med fokus på hållbarhet, under förutsättning att politiska beslut kring det fattas. Om kompetensen hos potentiella projektägare stärks förmodas antalet relevanta ansökningar hållas
intakt.
1.4 Identifierade målkonflikter

Eftersom en ny regional utvecklingsstrategi är under framtagande bygger nedanstående bedömning på befintligt material, inklusive en nyligen framtagen nulägesanalys. Fokus ligger
på utmaningar och målkonflikter ur ett hållbarhetsperspektiv kopplat till de två styrkeområdena besöksnäring respektive mat och livsmedel.

Transporter och resor kontra hållbar utveckling, gotländska ståndpunkter
I samband med upphandlingarna av färjetrafiken till och från Gotland har Gotlands Trafikråd tagit fram gemensamma ståndpunkter för hur man vill att färje- och flygtrafiken ska
fungera utifrån Gotlands behov och utvecklingsförutsättningar. Trafikrådet leds av Region
Gotland och i rådet ingår aktörer från näringsliv, myndigheter, organisationer och föreningar.
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Gotlands ö-läge gör tillgänglighet och hållbara kommunikationer till en nyckelfråga. En god
tillgänglighet genom färje- och flygtrafik är grundläggande för en positiv regional utveckling
och för att minska tid och kostnad för resor och transporter. För exempelvis
livsmedelsindustrin är det avgörande att sektorns behov finns med vid planering av turlistor
och avgångstider. Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och
uppväger till viss del de transportmässiga konkurrensnackdelar som Gotland har. Men
kommunikationerna till och från ön är samtidigt en akilleshäl som bidrar till målkonflikt ur
hållbarhetssynpunkt genom att de är beroende av fossila bränslen. De ryms inte i de
nationella målen om fossiloberoende fordonsflotta 2030 eller att Sverige 2050 inte ska ha
några nettoutsläpp av växthusgaser. Att gotländska företag ska vidga sin marknad nationellt
och internationellt, vilket är en uttalad utmaning och generell målsättning, innebär också en
målkonflikt vad gäller affärsmässig utveckling och hållbar utveckling.
Den dominerande utmaningen för Gotland, liksom nationellt och globalt, är att hela det
gotländska samhället ska bli klimatneutralt, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär bland annat kontinuerliga och målmedvetna utsläppsminskningar av
växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Samtidigt behöver övrigt miljöarbete genomföras för att kunna lämna över ett samhälle till kommande
generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö, bidra till giftfria kretslopp, öka den cirkulära ekonomins
betydelse samt överlag bruka naturen så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska
mångfald bevaras.
För Gotlands båda styrkeområden, besöksnäring och mat- och livsmedel innebär ö-läget ett
beroende av färje- och flygtrafik för både transporter och resor. Det innebär målkonflikter
vad gäller framför allt miljömässig hållbarhet i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
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Ö-läget ger också utmaningar bland annat i samverkan med andra regioner kring utbyten,
export, forskning och innovation. En god tillgänglighet är grundläggande för en positiv regional utveckling och för att minska ö-lägets nackdelar. Samtidigt finns också inbyggda målkonflikter mellan skilda behov från boende, besökare och varutransporter.

Mark och vatten kontra hållbar utveckling
Gotlands geografiska placering i Östersjön i kombination med styrkeområdena besöksnäring respektive mat och livsmedel och annan industri som kalk och cement, innebär potentiella målkonflikter mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet. I synnerhet vad
avser mark- och vattenanvändning och klimatpåverkande utsläpp. Gotlands besöksnäring
är säsongsbetonad och en eventuellt ökad turism utmanar vattenförsörjningen och hållbarhetsmål överlag.
Målkonflikter när det gäller markanvändning är kanske tydligast när det gäller stenbrott till
kalk- och cementindustrin. Industrins utveckling påverkar även Gotlands vattentillgångar
och har överväldigande dominans ifråga om klimatpåverkande utsläpp. Inom utvecklingsområdet bostadsbyggande och exploatering påverkar utmaningar vad gäller framför allt
mark- och vattenanvändning. Även äganderätten, som är grundlagsfäst i Sverige via Europakonventionen, kan och har inneburit målkonflikter mellan utveckling och bevarande
inom skogs- och lantbruk, där markanvändande av enskild naturresurs styrts av lagstiftning.
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Attraktionskraft kontra hållbar utveckling
Att Gotland ska vara en attraktiv plats att besöka, bo, leva och verka på innehåller många
komponenter. Bland annat attraktionskraft för ökad inflyttning, rekrytering, utbildning,
matchning på arbetsmarknaden och ett inkluderande arbetsliv. Attraktiviteten påverkas av
synen på arbetsmarknaden, boendemöjligheter, om Gotland är en plats som erbjuder ett
rikt kultur- och fritidsliv året runt med flera faktorer. Olika kategorier av boende, besökare,
återkommande besökare i eget fritidshus, studenter och året runt-boende påverkar utbud
och kostnader på lägenheter och fastigheter. Det finns utmaningar och målkonflikter kopplade till besöksnäringen och utvecklingen av en hållbar destination, bland annat vad gäller
transporter och vattenförsörjning. Besöksnäringen är i behov av mer operationaliserbara
klimatmål för att kunna utveckla platsvarumärket på ett hållbart sätt.
Användning av natur- och kulturarv kontra hållbar utveckling
Gotlands säregna natur- och kulturlandskap utgör en stor del av regionens attraktionskraft
men innebär också att det inte är möjligt att bygga överallt, samt att både besöksnäringens
och mat- och livsmedelsnäringarnas utveckling påverkas. Övergripande handlar det om att
få till stånd en utveckling som kan kombineras med att vårda och värna de kvaliteter som
är grund för attraktiviteten, exempelvis världsarvet Visby. De ständigt närvarande medeltida kulturmiljöerna utgör mycket av Gotlands unikhet och ger en stark identitet och attraktionskraft som tillsammans med den säregna naturen är starka inslag i Gotlands varumärke.
Mat- och livsmedelssystemets värdekedja kontra hållbar utveckling
För livsmedelsindustrins konkurrenskraft är det avgörande att sektorns behov finns med
vid planering av färjetrafikens turlistor och avgångstider. Ett väl fungerande trafiksystem
förutsätter en anpassad infrastruktur där logistiklösningar måste ingå i värdekedjan, vilket är
en utmaning när transportvägen till närmaste externa marknad inte ingår det allmänna
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svenska vägnätet. Färjetransporten kräver dels längre framförhållning vilket påverkar flexibiliteten och därmed konkurrenskraften på färskvarumarknaden, dels kan mindre producenter få ekonomiskt oförsvarbara fraktkostnader.
Skillnaderna i produktionsvolym inom mat- och livsmedelsnäringarna erbjuder både föroch nackdelar. Primärproducenterna, industriföretagen och de småskaliga producenterna
har också olika intressen, tillgångar och mål. Samtidigt är de småskaligas närvaro en del i
Gotlands attraktionskraft och ligger rätt i tid för efterfrågan av premiumprodukter, spårbarhet och lokalproduktion. Det finns ett antal större livsmedelsindustrier på Gotland som antingen växlat upp med lokal närvaro på fastlandet, eller har sin råvarutillgång på ön9, men
det skulle kunna finnas utrymme för fler.
Gotland har gynnsamma odlingsförutsättningar i såväl jordkvalitet som soltimmar, har relativt stor andel KRAV-odling som betesmark, samt intressenter inom recirkulerande vattenbruk vilket samlat är förutsättningar för ökad hållbar livsmedelsproduktion.
1.5 Intersektionalitet

Region Gotland arbetar vidare med intersektionalitet genom implementering av insatser
och aktiviteter ur den regionala handlingsplanen för jämställdhet. Det innebär bland annat
att iscensätta lärprocesser i jämställdhetsintegrering och intersektionalitet bland regionala
utvecklingsaktörer i samband med framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi för Gotland. Det har också genomförts insatser för studie- och yrkesvägledare och arbetsvägledare,
bland annat workshops, temadagar och seminarier för ökad kunskap i jämställd vägledning
med ett intersektionellt perspektiv. Inom ramen för Kompetenta Gotland och Teknikcollege har specifika insatser gjorts. För medarbetare som handhar handläggning och beslut
om företagsstöd och projektmedel har en specifik utbildning genomförts för att införliva
ett bedömningsverktyg som säkerställer en likvärdig och jämlik beredning, bedömning och
beslut utifrån såväl ett intersektionellt som ett jämställdhetsperspektiv.
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Kontigo AB hade under våren 2018 i uppdrag att kartlägga och analysera fördelning av företagsstöd och projektmedel utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt i viss mån intersektionalitet. Region Gotland drog slutsatsen att det finns behov av att ytterligare utveckla analysunderlag och statistik som stöd för handläggning av beslut om projektmedel och företagsstöd. Statistiken för företagsstöd har förbättrats avseende perspektiven stad och land,
kvinnor-män och bransch. Nu kvarstår att göra analys utifrån perspektiven ålder, etnisk
bakgrund och klimat/energi/miljö.
Behov finns att olika kriterier för intersektionalitet blir ett naturligt sätt att använda i det
regionala tillväxtarbetet. Att beakta intersektionalitet i dess olika beståndsdelar sker delvis
men inte samlat, grader och skillnader finns. Analys av detta faktum har inte gjorts och
Region Gotland har inte utvärderat effekterna av intersektionalitet inom uppdraget Jämställd regional tillväxt. Men en del handlar sannolikt om brist på resurser för att genomföra
analyser och/eller dialoger externt och internt samt kunskapsbrist. En av de viktigaste parametrarna för att möta utmaningar i det regionala tillväxtarbetet vad gäller integration,
mångfald och andra kriterier för intersektionalitet är utbildningsinsatser och extern samver9 Swedesd är ett internationellt forsknings- och utbildningscenter för lärande för hållbar utveckling. Centret har sitt
hemvist i Visby och är knutet till Uppsala universitet.
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kan, vilket är planerat för inom projektets aktiviteter. Barnkonventionen som nu är lag behöver särskilt beaktas i sammanhanget. Här behöver ett arbete göras för att identifiera vilken bäring det kan ha på det regionala tillväxtarbetet.
1.6 Region Gotland 1:1-medel, medfinansiering

Region Gotland har 28,5 mnkr (2020) i regionala 1:1-medel.
Hela anslaget ska i enlighet med §4 förordningen (2017:538) och villkorsbeslut för 2020 utvecklas avseende hållbarhet. Det utvecklingsarbete som behöver göras för att på ett bättre
sätt leva upp till uppdraget utgör en delmängd av projektets modul 4 (övergripande omställningsarbete).
En delmängd av anslaget kommer att säkerställa utvecklingsarbetet genom att medfinansiera projektet med 3,4 alternativt 4,5 mnkr beroende på vilket belopp Region Gotland kommer att få söka.
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Dessutom är avsikten att en del av anslaget, tentativt 3 mnkr (2020), 5 mnkr (2021), 7 mnkr
(2022), används riktat, exempelvis genom specifika utlysningar på innovation för hållbar
omställning.
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1.7 Sammanfattning Nuläge
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Nedan ges en sammanfattning av svar på Tillväxtverkets frågor enligt instruktionen (1. Nuläget). Frågorna är numrerade 1-5.
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2. Insatser
2.1 Prioriterade insatser

Region Gotlands prioritering i omställningsarbetet, utefter de regionala förutsättningarna,
är att implementera strukturer för att kvalitetssäkra hållbarhetsaspekter inom de fyra insatsområdena enligt nedan. Insatsområde 1 och 2 är egenidentifierade.
 Insatsområde 1: Besöksnäringen
 Insatsområde 2: Mat- och livsmedelsnäringarna
 Insatsområde 3: Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
 Insatsområde 4: Övergripande omställningsarbete med stöd av bland annat Reglab
Insatserna knyter an till de utmaningar som är identifierade i nulägesanalysen för RUS och
de insikter och slutsatser som dragits från utvärderingar av hållbarhetsarbete, exempelvis
vad gäller jämställdhet, klimat och mångfald. I behovsinventeringen har vi betraktat dessa
som preliminära prioriteringar när vi har gjort kopplingen mellan prioriteringar och insatser, i väntan på formella strategiska prioriteringar i den nya regionala utvecklingsstrategin.
Parallellt med det interna arbetet kommer Region Gotland att involvera externa utvecklingsaktörer, exempelvis aktörer inom det företagsfrämjande systemet, nuvarande och potentiella projektägare samt Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala universitet, ALMI, lokala
utvecklingsbolag med flera aktörer.
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Insatsområde 1 och 2: Besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna
Region Gotlands prioriterade två egenidentifierade insatser, besöksnäringen och mat- och
livsmedelsnäringarna, är utpekade i tillväxtprogrammet som styrkeområden. De är därmed
de viktigaste näringarna vad gäller att möta programmets övergripande utmaningar befolkningsmängd, skattekraft och sysselsättning. Områdena är valda för att de är mycket viktiga
näringar på ön som sysselsätter många och har stor betydelse för den regionala attraktionskraften, för kompetensförsörjningen och för säkrandet av en levande landsbygd. De fem
målbilderna i tillväxtprogrammets utvecklingsområden (attraktionskraft, kommunikationer,
kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, nyindustrialisering och näringslivsfrämjande) är
dock oftast inte specificerade ur ett hållbarhetsperspektiv i förhållande till respektive styrkeområde. Detta är en brist som ska hanteras i utvecklingsarbetet med den regionala utvecklingsstrategin, eftersom specificering ur ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för att
nå de övergripande målen. Både styrke- och utvecklingsområden innehåller samtidigt en
rad utmaningar, potentialer och målkonflikter när det kommer till att hålla samman ekonomi, miljö och social hållbarhet, vilka behöver utforskas och lösas ut genom både kunskapsutveckling, metoder för hållbart beslutsfattande och att rigga utvecklingssamverkan
mer horisontellt över de tre hållbarhetsaspekterna.
Insatsområde 3: Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Arbete med hållbarhetssäkring av företagsstöd och projektmedel har redan påbörjats, men
behöver få ökat fokus. Programmet Hållbara Gotland, som startade 2016, har tagit stora
resurser i anspråk internt som delvis påverkade ordinarie processer inkluderat integreringen
av hållbarhetsperspektiven. En mycket positiv aspekt av programmet är att insatserna hos
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flera aktörer uppfattas som relevanta och att de skapat mervärden. Detta innefattar exempelvis kunskapsuppbyggnad, nätverk och direkt finansiering. Resultaten och arbetsformerna är centrala att ta tillvara i det fortsatta omställningsarbetet.
En viktig del av den utveckling som Region Gotland ser framför sig vad gäller hållbarhetsarbetet är att säkra transparens och systematisk kvalitet i projektmedels- och företagsstödshanteringen. Utveckling av rutiner och nya arbetssätt behöver implementeras av flera skäl.
Främst för att kunna positionsförflytta Region Gotland mot ett mer hållbart tillväxtarbete,
men också för att hanteringen ska vara rättssäker och effektiv, för att resultat och lärande
ska optimeras samt för att utveckla arbetsmiljön. Det innebär en utmaning och samtidigt en
möjlighet att göra hållbarhetsarbetet till en naturlig del av all utveckling och alla affärsmässiga beslut.
Som ett exempel kan nämnas finansieringsverktyget, där rutiner, arbetsformer och verktyg
för uppföljning och analys av resultat av projektverksamheten och företagsstöden i relation
till beslutade mål, behöver utvecklas för att ge bra beslutsunderlag och kontinuerligt lärande. Likaså finns ett behov av uppdatering av politiskt beslutade riktlinjer, regler och kriterier för både projektmedel och företagsstöd, för att skrivningar med tydligare hållbarhetsfokus ska kunna göras. Därigenom kan bedömning av ansökningar kvalitetssäkras, liksom
säkring av att förändringslogiken kring den sammanlagda projektportföljen är tydlig i relation till mål i beslutade program. Insatser som avser att möta denna utmaning är nya rutiner
för handläggning av projekt och företagsstöd samt framtagande av politiskt antagna nya
riktlinjer med större fokus på hållbarhet.
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I dagsläget görs inga tematiska eller riktade utlysningar, men det kommer att vara en möjlighet som förenklas av att det finns tydliga hållbarhetskriterier framtagna att kommunicera till
potentiella projektägare och företag. Kopplingen mellan projektmedel/mängden projekt
per område och målen för tillväxtarbetet är ett utvecklingsområde, liksom kopplingen mellan projekt/projektportföljer i förhållande till utvecklings- och styrkeområden. Kunskapen
om projektstockar i relation till utvecklings- och styrkeområden i tillväxtprogrammet idag
är inte heltäckande, vilket försvårar det strategiska arbetet med tematiska utlysningar som
Region Gotland eventuellt skulle kunna använda som verktyg framöver. Insatser som avser
möta dessa utmaningar är kartläggning av projektstock och företagsstöd samt planerat utrymme för att testa, följa upp och utvärdera tematiska utlysningar utifrån horisontella perspektiv och kriterier för intersektionalitet.
Avdelningen för regional utveckling saknar fördjupad kompetens inom analys och statistik.
Detta påverkar möjligheterna till uppföljning och har även varit en delorsak till att statistik
och rapporter vad gäller horisontella perspektiv inte blivit lika heltäckande som vore önskvärt. Här ser Region Gotland stora möjligheter att, inom kommande projekt kompensera
för detta genom köp av tjänst utifrån identifierade behov, som stöd för att stärka hållbarhetdimensionerna inom det regionala tillväxtarbetet.
Ökat fokus på hållbarhet inom kommersiell service och sammanhållningspolitiken är en
förutsättning för en genomgripande positionsförflyttning mot större hållbarhet och Region
Gotland välkomnar initiativet i utlysningen.
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Insatsområde 4: Övergripande omställningsarbete
I relation till aktuellt uppdrag och det nya målet att stärka och utveckla arbetet med hållbar
regional utveckling gör Region Gotland bedömningen att extern och intern styrning, ledning, samt uppföljning och lärande behöver utvecklas för att kunna få till stånd struktur
och systematik i arbetet att integrera alla tre hållbarhetsdimensioner – och främst sociala
och miljömässiga – i det regionala tillväxtarbetet. Insatserna planeras för att detta arbete ska
kunna ske i samverkan med externa nyckelaktörer.
Region Gotland har tagit fram regionala handlingsplaner för jämställdhetsintegrering och
för integrering av klimat/energi/miljöperspektiv enligt uppdrag, men har sett stora utmaningar med implementeringen, framförallt vad gäller planen för klimat/energi/miljö. Behov
finns av fortsatt fokus på att integrera båda perspektiven i det regionala tillväxtarbetet.
Övergripande strategiskt arbete drivs inom jämställdhetsområdet, men former för implementering av framförallt handlingsplanen avseende miljö- klimat och energi behöver sättas
och både struktur och resurser behöver stärkas, vilket utgör en del av planerade aktiviteter
inom insatsområde 4. Medverkan i SKRs satsning Modellregioner har påvisat betydelsen av
uppdaterade styr- och ledningssystem för att såväl intern som extern utväxling av arbetet
med jämställdhetsintegrering ska komma till stånd. Fortsatt regional samverkan med Region Värmland och Region Västerbotten är planerad inom projektets insatser med syfte att
bredda ingången från endast jämställdhet till att omfatta fler horisontella perspektiv och fler
kriterier för intersektionalitet.
Region Gotland medverkar i Reglabs hållbarhetsnätverk och deltar i flertalet av Reglabs lärprojekt.
2.1.1 Avgränsning
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Region Gotlands behovsinventering identifierar nedan beskrivna insatser som viktigast för
att nå det övergripande målet att samtliga tre hållbarhetsaspekter och ett intersektionellt
perspektiv ska vara en sammanhållen naturlig del och ett självklart förhållningssätt i allt regionalt utvecklings- och tillväxtarbete. För att nå framgång bedömer Region Gotland att ett
realistiskt förhållningssätt är bästa angreppssättet, varför hållbarhetsarbetet inom detta projekt vad gäller det interna omställningsarbetet avgränsas till att omfatta tre specifika hållbarhetsdimensioner; 1. klimat/energi/miljö, 2. jämställdhet och 3. integration/mångfald. Utvecklingsarbetet riktas i huvudsak till Gotlands två styrkeområden besöksnäringen och matoch livsmedelsnäringarna. Vad gäller det externa utvecklingsarbetet med styrkeområdena
avgränsar vi ytterligare, till två hållbarhetsfrågor 1. klimat/energi/miljö och 2. jämställdhet.
Det intersektionella perspektivet kommer att bidra till projektets planering genom att planerade insatser analyseras utifrån de fyra kriterierna 1.kön, 2. etnicitet, 3. ålder samt 4. stad
och land. Detta innebär att vi breddar intersektionalitet till fler kriterier än tidigare och att
mål, där så är möjligt, kommer att följas upp utifrån dessa kriterier. Det intersektionella
perspektivet kommer att användas för att synliggöra maktordningar och hur de samspelar
med varandra samt att identifiera flaskhalsar. Intersektionell analys kommer att användas
som ett verktyg för att synliggöra behov hos målgrupper och öka träffsäkerheten i insatser,
samt att ge ingångar till hur insatser ska riktas för att nå alla målgrupper.
2.2 Insatsområden

Insatser kommer att preciseras och genomföras inom ramen för de verktyg som Region
Gotland har i sitt ordinarie arbete som utvecklingsansvarig aktör, det vill säga kunskap,
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samverkan och finansiering. Region Gotland har valt att lägga störst vikt vid modul 3 och 4
och tolkar instruktionen så att det övergripande omställningsarbetet även kan gälla att säkerställa att den interna styrningen och ledningen är hållbarhetssäkrad och att hållbarhetsfrågorna generellt får ett ökat fokus för att omställningsarbete och verklig förändring av arbetssätt och metoder ska kunna ske under projektperioden.
Insatserna är generellt indelade enligt nedan. Finansieringsverktyget avser framförallt hela
insatsområde 3, det vill säga företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och sammanhållningspolitiken. Dessutom är avsikten att en del av anslaget används riktat exempelvis
genom specifika utlysningar inom innovation för hållbar omställning.
1) Kunskap
a) Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå.
i) Ta fram ny kunskap
ii) Tillämpa/utveckla nya arbetssätt/metoder
iii) Genomföra löpande omvärldsbevakning
iv) Sprida/kommunicera kunskap digitalt och fysiskt
v) Stärka lärandet baserat på resultat
b) Metodutveckling för beslutsstöd.
2) Samverkan
a) Etablering av olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
i) Flernivåsamverkan, ”internt” och externt.
ii) Identifiera nya nätverk
iii) Driva befintliga nätverk
iv) Delta i andras nätverk
v) Genomföra möten/erfarenhetsträffar/dialoger/rundabordssamtal
vi) Tematiska dialoger

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

3) Finansiering
a) Pilotprojekt
b) Nyutvecklingsprojekt
c) Förstudier
d) Samverkansprojekt
e) Kunskaps- och lärprojekt
f) Företagsstöd
g) Verksamhetsstöd
Insatsernas indelning svarar väl mot det utvecklingsarbete som pågår inom Tillväxtverket
genom Reglab med att ta fram en programteori för ERUF, där insatserna i nuläget definieras enligt nedan:
 Direkta insatser till målgruppen (1. strukturpåverkande insatser direkt till företag inklusive digitalisering, 2. öka kunskap, utbildningsinsatser, påverka attityder)
 Utveckling av regional kapacitet (1. främjande- och samverkanssystem inklusive genomförandekapacitet, 2. tillämpning och metodutveckling och strukturerat lärande
samt 3. bygga strukturer och funktionella samarbeten)
 Uppbyggnad av miljöer/infrastruktur (1. bygga miljöer/infrastruktur 2. centrumbildningar för kunskap)
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Projektet och dess insatser planeras i tre faser.
 Fas 1, mars-dec 2020
 Fas 2, 2021
 Fas 3, jan-okt 2022
För vart och ett av insatsområdena beskrivs planerade insatser. Tillväxtverkets frågor besvaras enligt instruktionen (under 2. Insatser). Frågorna är numrerade 6, 7, 9, 10. Svaret på
fråga 8, ”Hur avser regionen att verka för hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel
och kommersiell service?”, ligger som insatser under Insatsområde 3 och har således inte
brutits ut som en separat fråga.
2.2.1 Insatsområde 1: Egenidentifierat – Besöksnäringen

Insatsområde 1 – Besöksnäringen
Insatstyp
Kunskap:
Utbildningsinsatser för
höjd kunskapsnivå

Hållbarhetssäkring av målområdena attraktionskraft, kommunikationer, kompetensförsörjning
Kompetenshöjande insatser riktade mot t ex möjliga leverantörer/anbudsgivare
i offentliga upphandlingar med utvecklingsdrivande hållbarhetskrav.
Kunskapshöjande insatser för besöksnäringens aktörer i klimat/energi/miljö
och jämställdhetsintegrering genom ett antal workshops med extern processledning.
Kunskapshöjande insatser i intersektionalitet – kön, ålder, etnicitet och stad
och land.
Stötta näringen i verktyg för att hållbarhetssäkra kompetensförsörjning inom
besöksnäringen.

Kunskap:
Metodutveckling för
beslutsstöd
Samverkan:
Etablering av olika fora
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Stötta näringen i hur turistiska produkter och resmål kan utvecklas genom ett
tydligare hållbarhetsperspektiv.
Stötta näringen i att ta fram genomförbara, mätbara mål inom klimat/energi/miljö bland annat vad gäller hållbara transporter
Kartlägga behov av nätverk för hållbarhetsarbete med syfte att i relation till
mat- och livsmedelsområdet kunna bidra till en cirkulär livsmedelskedja som
drivkraft för en mer hållbar samhällsutveckling.
Bildandet av styrgrupp för med näringen gemensamt genomförande av den
regionala besöksnäringsstrategin.
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Tematiska möten, workshops kring kompetensbehov inom näringen.
Finansiering:

Riktade specifika utlysningar inom exempelvis innovation för hållbar omställning.

TVVs frågor
6. Hållbarhetsdimension
7. Strategiska prioriteringar

Klimat/miljö/energi; Jämställdhet
 Vidgade marknader nationellt och internationellt
 Klimat- och miljöanpassad besöksnäring vad gäller resor och aktiviteter.
 Försörjningen av fossilfria drivmedel.
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 Grön mobilitet för människor och varutransporter inom både besöksnäring
och mat- och livsmedelsnäringarna.
 Attraktionskraft i konkurrens med andra platser i fråga om kompetens och
arbetskraft.
 Öppenhet för ökad mångfald för att kunna locka både människor och kapital.
 Jämställd fördelning av medel som kan främja innovation inom ett bredare
fält och inom fler sektorer av arbetsmarknaden samt öka samhällets resiliens.
 Mångfald inom ledningsgrupper och företagsstyrelser för ökad kreativitet och
innovationsförmåga.
9. Målgrupper

Externt
Aktörer inom besöksnäringen
Leverantörer/anbudsgivare
Internt
Strateger och handläggare inom besöksnäring, mat och livsmedel, landsbygd,
jämställdhet, miljö samt attraktionskraft och varumärke samt Region Gotlands
fackförvaltningar.

10. Intersektionellt

Kön, Etnicitet, Ålder, Stad och land

2.2.2 Insatsområde 2: Egenidentifierat – Mat- och livsmedelsnäringarna

Insatsområde 2 – Mat- och livsmedelsnäringarna
Insatstyp
Kunskap:
Utbildningsinsatser för
höjd kunskapsnivå

Hållbarhetssäkring av målområdena attraktionskraft, kommunikationer, kompetensförsörjning
Kompetenshöjande insatser riktade mot t ex möjliga leverantörer/anbudsgivare i offentliga upphandlingar med utvecklingsdrivande hållbarhetskrav.
Kunskapshöjande insatser för mat- och livsmedelsnäringarnas aktörer i klimat/energi/miljö och jämställdhetsintegrering genom ett antal workshops
med extern processledning.
Kunskapshöjande insatser i intersektionalitet – kön, ålder, etnicitet och stad
och land.

Kunskap:
Metodutveckling för
beslutsstöd

Stötta i verktyg för att hållbarhetssäkra kompetensförsörjning inom mat- och
livsmedelsnäringarna.
Uppdatera handlingsplan för mat- och livsmedelsnäringarna med ett ökat
hållbarhetsfokus.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Stötta näringen i att ta fram genomförbara, mätbara mål inom klimat/energi/miljö bland annat vad gäller hållbara transporter.
Samverkan:
Etablering av olika fora
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Kartlägga behov av nätverk för hållbarhetsarbete och utveckling av befintliga
nätverk, bland annat nätverket SAMLA, med innovation och hållbarhetsfokus,
samt behov av nätverk för hållbarhetsarbete med syfte att i relation till besöksnäringsområdet kunna bidra till en cirkulär livsmedelskedja som drivkraft
för en mer hållbar samhällsutveckling.
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Vidareutveckling av klustret Gotland Grönt Centrum med tydligt hållbarhetsperspektiv.
Tematiska möten, workshops kring kompetensbehov inom näringen.
Finansiering:

Riktade specifika utlysningar inom exempelvis innovation för hållbar omställning.

TVVs frågor
6. Hållbarhetsdimension
7. Strategiska prioriteringar

9. Målgrupper

Klimat/miljö/energi; Jämställdhet
 Vidgade marknader nationellt och internationellt
 Försörjningen av fossilfria drivmedel.
 Grön mobilitet för människor och varutransporter inom både besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna.
 Fossiloberoende areella näringar och livsmedelsföretag.
 Attraktionskraft i konkurrens med andra platser i fråga om kompetens och
arbetskraft.
 Öppenhet för ökad mångfald för att kunna locka både människor och kapital.
 Jämställd fördelning av medel som kan främja innovation inom ett bredare
fält och inom fler sektorer av arbetsmarknaden samt öka samhällets resiliens.
 Mångfald inom ledningsgrupper och företagsstyrelser för ökad kreativitet
och innovationsförmåga.
Externt
Aktörer inom mat- och livsmedelsnäringarna, leverantörer och anbudsgivare.
Internt
Strateger och handläggare inom besöksnäring, mat och livsmedel, landsbygd,
jämställdhet, miljö samt attraktionskraft och varumärke samt Region Gotlands fackförvaltningar.

10. Intersektionellt

Kön, Etnicitet, Ålder, Stad och land

2.2.3 Insatsområde 3: Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel, kommersiell service
och sammanhållningspolitiken

Insatsområde 3

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Insatstyp

1.
2.
3.
4.

Hållbarhetssäkring
Hållbarhetssäkring
Hållbarhetssäkring
Hållbarhetssäkring

av företagsstöd
av projektmedel
av kommersiell service
av sammanhållningspolitiken

Finansiering:

Insatsområdet sammantaget rör utveckling av verktyget finansiering av det
regionala tillväxtarbetet (företagsstöd, projektmedel, kommersiell service,
sammanhållningspolitiken). Insatser för att implementera riktade utlysningar med hållbarhetsfokus planeras för att få till en förändring vad gäller
företagsstödens och projektmedlens fördelning. (1,2)

Kunskap:
Utbildningsinsatser för
höjd kunskapsnivå

Delprojekt med kunskapshöjande insatser inom horisontella perspektiv och
intersektionalitet för företag som är potentiella stödsökare.(1)
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Utbildningsinsatser i horisontella perspektiv och intersektionalitet internt
och externt, bland annat för projektägare. (2)
Framtagande av ny metod för att coacha projektägare att tänka mer hållbart i planeringen av projekt. (2)
Utbildningspaket riktat mot Region Gotlands egna verksamheter, befintliga
och potentiella projektägare inom ERUF, ESF och Interreg kring hållbarhetdimensionernas möjligheter att driva omställning och förnyelse samt för att
ringa in regionala behov och formulera projektidéer genom analys. Utbildningsmomenten anpassas utifrån förkunskaper och projekterfarenheter hos
deltagarna, innehåller olika teman samt utgår från relevant forskning. (4)
Kunskap:
Metodutveckling för
beslutsstöd

Utveckla intern kompetens kring hållbarhetsanalys och statistik. (1,2,3,4)
Utveckla nya rutiner och arbetsformer för uppföljning och analys av resultat
med hållbarhetsperspektiv av företagsstöd, projektmedel och i relation till
beslutade mål för att ge bra beslutsunderlag och kontinuerligt lärande.
(1,2)
Kartläggning nuläge av mängden företagsstöd och projektstöd per område
inom utvecklings- och styrkeområdena utifrån aspekterna horisontella perspektiv och intersektionalitet samt hållbarhetsmålen i tillväxtprogrammet
och i den regionala utvecklingsstrategin. I nästa steg genomföra åtgärder
utifrån kartläggningens resultat. (1,2)
Ta fram riktlinjer, regler, kriterier och checklistor för kvalitetssäkring utifrån
horisontella kriterier samt intersektionalitet vad gäller beviljande av projektmedel och företagsstöd, där förändringslogiken är tydlig i relation till mål i
beslutade program. (1,2)
Kartlägga, synliggöra och kommunicera beslutsprocessens olika moment
samt utforma en visuell instruktion för ansökare där integrering av olika
hållbarhetsperspektiv ska framgå. (4)

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Samverkan:
Etablering av olika fora
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Ta fram en strategisk finansieringsinriktning med hållbarhetsfokus så att
finansieringsverktyget övergripande och fullt ut kan används som ett medel
för att påverka och styra utvecklingen på Gotland i önskad riktning.
(1,2,3,4)
Kartlägga förutsättningar för en typ av ”samverkansmodell” med Länsstyrelsen i Gotlands län i syfte att samordnat stötta hela mat- och livsmedelssystemet från primärproduktion till förädling som idag avgränsas av två separata finansieringsintermediärer, Tillväxtverket och Jordbruksverket. (1,2)
Samverkansplattform med Länsstyrelsen i Gotlands län vad gäller att hållbarhetssäkra kommersiell service. (3)
Kommunikationsinsatser externt och internt, exempelvis angående nya kriterier, tematiska utlysningar etc, men även förankring och spridande av
kunskap, lärande och resultat. (1,2,3,4)
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Erfarenhetsutbyten genom studieresor. (1,2,3,4)
Metod för att understödja regionala aktörer i omvärldsbevakning och delning av erfarenheter med andra regioner. (4)
TVVs frågor
6. Hållbarhetsdimension
7. Strategiska prioriteringar

9. Målgrupper (samverkan)

Klimat/energi/miljö; Jämställdhet; Integration/mångfald
 Samtliga enligt RUS nulägesanalys
 Digitala kommunikationslösningar
 Smarta elnätslösningar
 Hållbart utnyttjande av mark och vatten
 Stora klimat- och miljöutmaningar
 Det sociala kapitalet
 Låg bruttoregionalprodukt (BRP) och låga inkomster jämfört med andra
regioner
Externt
Samverkan med andra regioner inom olika nätverk så som SKRs nätverk för
EU-samordnare, TVVs nätverk för Östersjöstrategin med flera. (4)
Regionala aktörer i det företagsfrämjande systemet, t ex Länsstyrelsen i
Gotlands län, ALMI, Uppsala Universitet, Science Park Gotland, projektägande organisationer m fl. (1,2,3,4)
Region Gotland samordnar tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län
Partnerskapet för EU:s Fonder och Program. Partnerskapet består av representanter för näringslivsorganisationer, akademi, offentliga verksamheter
och politik, nationella myndigheter, ideell sektor. (4)
Internt
Chefer, förtroendevalda, strateger och handläggare (1,2,3,4)

10. Intersektionellt

Övriga regioner
Inom programområdet Småland och öarna samt Interreg Central Baltic.
Nätverket för EU-samordnare på SKR
Nätverket för Östersjöstrategin
Internationella nätverk, CPMR och UBC. (4)
Kön, Etnicitet, Ålder, Stad och land

2.2.4 Insatsområde 4: Övergripande omställningsarbete

Insatsområde 4
Övergripande omställningsarbete

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Insatstyp
Kunskap: Utbildningsinsatser för
höjd kunskapsnivå

Organisation av projektet (arbetsgrupp, referensgrupp, styrgrupp mm) inklusive
planering av insatser och aktiviteter på detaljerad nivå och rekrytering av kompetens inom hållbarhet till projektet.
Bildande av ett projektteam med spetskompetens för hela projektprocessen från
ansökan till uppföljning och tillvaratagande av resultat.
Framtagande av kommunikationsplan för att förankra projektet och dess resultat
internt och externt.
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Utbildning för Region Gotland/Gotlands kommuns chefer i att leda i förändringsarbete med hållbarhetsfokus vad gäller horisontella perspektiv (klimat/energi/miljö, jämställdhet och integration/mångfald).
Utbildningsinsats/kompetenshöjning för chefer, handläggare och strateger, i
normkritiskt tänkande kring energi- och klimatfrågorna.
Kunskap:
Metodutveckling för
beslutsstöd

Bygga struktur för genomförande/implementering av prioriterade delar av det
som hittills inte kunnat genomföras i regionala handlingsplaner för klimat/energi/miljö samt jämställdhetsintegrering.
Ta fram en handbok som stöd för att hållbarhetssäkra ansökningar om företagsstöd och projektmedel.

Samverkan:
Etablering av olika
fora för kunskapsoch erfarenhetsutbyte

Ta tillvara möjligheter, i samverkan med Energimyndigheten, i uppdraget där
Gotland är utpekat som pilot i energiomställningsarbetet. Alla tre insatser nedan
har stor potential att bidra till ett hållbart energisystem inom ramen för Energipilot Gotland där såväl transporter som bebyggelse ingår.




Mobilisera de regionala utvecklingsaktörerna i arbetet med hållbarhet i
framtida flygtrafik och kommande upphandling avseende färjetrafik till
och från fastlandet.
Utveckla samhällsbyggandet (bostadsförsörjning, teknisk försörjning,
kollektivtrafik mm) till en mer strategisk nivå avseende hållbarhetsaspekter.
Utveckla kollektivtrafiken ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Kartläggning av forum för hållbarhetsfrågor med externa parter, framför allt
Länsstyrelsen i Gotlands län, samt vidareutveckling alternativt uppstart av nya.
Utveckla en modell för hur Uppsala universitet ska kunna driva och delta i projektverksamhet som ett sätt att säkra tillvaratagandet av dess akademiska kunskap i relation till det regionala näringslivet.
Insatser i form av fortsatt regional samverkan genom deltagande i Modellregioner (SKR) inklusive benchmarking i samverkan med Region Värmland och Region Västerbotten genom fortsatt implementering av jämställdhetsintegrering i
styr- och ledningssystem SAMT att bredda fältet till att även omfatta fler horisontella perspektiv och fler kriterier för intersektionalitet.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Vidgad medverkan i Reglabs hållbarhetsnätverk.
Utforskande arbetssätt med syfte att hitta nytt innovativt sätt och nya metoder
att hållbarhetssäkra byggbranschen.
Samverkan för utveckling av en upphandling som stödjer hållbar tillväxt och utveckling med utgångspunkt i att Region Gotland också är en kommun och därmed en stor upphandlare, vilket kan användas som drivkraft både för entreprenörer och för andra upphandlare.
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TVVs frågor
6. Hållbarhetsdimension
7. Strategiska prioriteringar

Klimat/energi/miljö; Jämställdhet; Integration/mångfald









9. Målgrupper

Regionalt utvecklingsansvarig aktör i förhållande till horisontella perspektiv och intersektionalitet
Styrning och ledning externt och internt
Hållbara resor och transporter
Samverkan mellan universitetet, det offentliga, näringsliv och civilsamhälle
Bostadsbyggandet på fler delar av ön och för alla målgrupper
Ö-lägets särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar
Styrkeområdena Besöksnäringen, Mat- och livsmedelsnäringarna.
Samt Hållbar cementproduktion och kalkstensindustri

Externt
Energimyndigheten, byggbranschen, besöksnäring, mat- och livsmedelsnäringarna, Länsstyrelsen i Gotlands län.
Internt
Projektets arbetsgrupp, handläggare, strateger, förtroendevalda och chefer,
fackförvaltningar.

10. Intersektionellt

Övriga regioner
Region Värmland, Region Västerbotten
Kön, Etnicitet, Ålder, Stad och land

3. Börläge
3.1 Mål och effekter för insatsområde 1-4

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Mål och effekter under rubriken börläge är i denna behovsinventering planerade utefter att
den nya regionala utvecklingsstrategin, som är under framtagande, kommer att antas i slutet
av 2020. I hänvisningar till den regionala utvecklingsstrategin i nedanstående texter avses
alltså den nya. Effektmålen kan preciseras bättre när den nya RUS är antagen.
I praktiken använder Region Gotland, i nuläget och fram till att den nya regionala utvecklingsstrategin är beslutad, regionalt Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 som styrande
dokument för det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Under 2020 kommer även ett
näringslivsprogram (sannolikt med tidsspannet 2020-2027) att utarbetas, som blir en fortsättning av nuvarande tillväxtprogram och som kommer att docka i under den regionala utvecklingsstrategins övergripande målsättningar. Grunden till näringslivsprogrammet påbörjades 2018 i samband med ett arbete för att bli årets tillväxtkommun. Programmet bygger
på en bred samverkan med näringslivet, dess branschorganisationer och aktörer i det företagsfrämjande systemet med syfte att utveckla företagsklimatet. Även de forum som finns
för samverkan, bland annat Tillväxt Gotland, Tillväxtrådet, Gotlands förenade besöksnäring, Gotland Grönt Centrum, LRF med flera utgör viktiga samverkansytor för dialog vad
gäller det nya näringslivsprogrammets utformning.

Insatsområde 1: Besöksnäringen

28 (37)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen,
Regional utveckling, enheten för hållbar tillväxt

Behovsinventering Region
Gotland

Insatsområde 1 – Besöksnäringen
BÖRLÄGE
Syfte, mål
Resultat
Att utvecklingen inom det gotländska
näringslivet ska stöttas i att möta de
identifierade hållbarhetsutmaningarna
inom den regionala utvecklingsstrategin samt att bidra till positionsförflyttning mot målsättningen i densamma.
1. Att hållbarhetsarbetet med fokus på

Att förändrade förutsättningar, inklusive exempelvis samverkan, ett
hållbarhetssäkrat beslutsstöd och
nya kunskaper och förmågor avseende hållbarhet, har lett till ett
förändrat beteende hos centrala
aktörer inom området.

Effekt
Att det sker en kontinuerlig
förflyttning i riktning mot
hållbar tillväxt inom det
gotländska näringslivet.

två horisontella perspektiv10, inom
det gotländska näringslivet blir en
naturlig del av all utveckling och alla
affärsmässiga beslut.
2. Att insatser ska leda till höjda kun-

skapsnivåer samt att ett beslutsstöd
som stödjer ett hållbart näringsliv på
Gotland är etablerat.
3. En hållbar arbetsmarknad för den

enskilde och en hållbar kompetensförsörjning för det gotländska näringslivet/företag inom besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna.

Insatsområde 2: Mat- och livsmedelsnäringarna
Insatsområde 2 – Mat- och livsmedelsnäringarna
BÖRLÄGE
Syfte, mål
Resultat
Att utvecklingen inom det gotländska
näringslivet ska stöttas i att möta de
identifierade hållbarhetsutmaningarna
inom den regionala utvecklingsstrategin samt att bidra till positionsförflyttning mot målsättningen i densamma.
1. Att hållbarhetsarbetet med fokus

Att förändrade förutsättningar, inklusive exempelvis samverkan, ett
hållbarhetssäkrat beslutsstöd och
nya kunskaper och förmågor avseende hållbarhet, lett till ett förändrat beteende hos centrala aktörer inom området.

Effekt
Att det sker en kontinuerlig
förflyttning i riktning mot
hållbar tillväxt inom det
gotländska näringslivet.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

på två horisontella perspektiv11,
inom det gotländska näringslivet
blir en naturlig del av all utveckling
och alla affärsmässiga beslut.

10 Hållbarhetsarbetet för styrkeområdena är avgränsat till de två horisontella perspektiven 1. klimat/energi/miljö och 2.
jämställdhet.
11 Hållbarhetsarbetet för styrkeområdena är avgränsat till de två horisontella perspektiven 1. klimat/energi/miljö och 2.
jämställdhet.
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2. Att insatser ska leda till höjda kun-

skapsnivåer samt att ett beslutsstöd som stödjer ett hållbart näringsliv på Gotland är etablerat.

3. En hållbar arbetsmarknad för den

enskilde och en hållbar kompetensförsörjning för det gotländska näringslivet/företag inom besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Insatsområde 3: Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Insatsområde 3 – Företagsstöd, projektmedel, stöd till kommersiell service och sammanhållningspolitiken
BÖRLÄGE
Syfte, mål
Resultat
Effekt
Syftet är att kvalitetssäkra hanteringen
av projektmedels- och företagsstödsprocessen utifrån lagstadgade krav och
riktlinjer, att säkra att de horisontella
perspektiven integreras som en naturlig del i arbetet samt att handläggning
av projektmedel och företagsstöd
stödjer målstyrning mot den regionala
utvecklingsstrategin. För arbetet med
ERUF, ESF och Interreg är syftet att
visa på de möjligheter som finns att
använda hållbarhet som drivkraft för
omställning, förnyelse och välbefinnande.

Att Region Gotland har effektiva
och kvalitetssäkrade verktyg inom
finansiering för prioritering och
styrning av insatser som stöttar de
övergripande hållbarhetsutmaningarna och målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Hanteringen av projektmedel och företagsstöd är kvalitetssäkrad och effektiviserad vad gäller att:

1. Projektmedel (nationella), företagsstöd och stöd till kommersiell service vara hållbarhetssäkrade utifrån avgränsningen tre
horisontella perspektiv 1. klimat/energi/miljö, 2. jämställdhet och 3. integration/mångfald,
samt utifrån ett intersektionellt
förhållningssätt gällande de fyra
kriterierna 1.kön, 2. etnicitet, 3.
ålder samt 4. stad och land.

1. De horisontella perspektiven är integrerade utifrån avgränsningen
om tre horisontella perspektiv 1.
klimat/energi/miljö, 2. jämställdhet
och 3. integration/mångfald vid bedömning av projekt- och företagsstöd samt stöd till kommersiell service samt inom sammanhållningspolitiken.
2. Ett intersektionellt förhållningssätt
utifrån de fyra aspekterna 1.kön, 2.
etnicitet, 3. ålder samt 4. stad och
land är integrerat vid bedömning
av projekt- och företagsstöd samt

Att tydliga och mer specifika krav
avseende hållbarhet kommer att
ställas på framtida projektägare och
mottagare av företagsstöd.
Vid projekttidens slut ska:

1. De tre horisontella
perspektiven och de
fyra intersektionella
aspekterna beaktas i
all hantering av de
regionala tillväxt- och
utvecklingsverktygen
finansiering, kunskap
och samverkan.
2. Resultatet av insatser
som direkt möter utmaningarna inom xxx
visas genom att 100%
av avsatta medel upparbetats.

2. Ökad kunskap hos regionala aktörer på Gotland och Region
Gotlands egna verksamheter
om att använda ESI-fonderna
för att ställa om, förnya näringslivet och stärka välbefinnandet genom en kunskaps-

30 (37)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen,
Regional utveckling, enheten för hållbar tillväxt

Behovsinventering Region
Gotland

stöd till kommersiell service samt
inom sammanhållningspolitiken.
3. Att verktyget finansiering stödjer
målstyrning gentemot den regionala utvecklingsstrategin. Planerat är
att 3 mnkr (2020), 5 mnkr (2021)
och 7 mnkr (2022) av totalt 28,5
mnkr avsätts till insatser som direkt
möter utmaningarna inom de horisontella perspektiven klimat/energi/miljö, jämställdhet, integration/mångfald.

och erfarenhetsinriktad dialog
och kommunikation mot målgrupperna.
3. kunskapsnivån hos handläggare
har kommit till en rutinmässig
medvetandenivå vad gäller de
tre horisontella perspektiven 1.
klimat/energi/miljö, 2. jämställdhet och 3. integration/mångfald, samt vad gäller
ett intersektionellt förhållningssätt av de fyra kriterierna 1.kön,
2. etnicitet, 3. ålder samt 4.
stad och land.

Insatsområde 4: Övergripande omställningsarbete

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Insatsområde 4 – Omställning
BÖRLÄGE
Syfte, mål

Resultat

Effekt

Det övergripande syftet är att
omställningsarbetet ska leda till
att Region Gotland, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, utarbetat nya metoder och arbetssätt för att få bättre effekt genom ökad förändringslogik vad
gäller verktygen12 så att positionsförflyttning mot målen om
en större hållbarhet i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet kan ske.

Ett systematiskt lärande kring
olika typer av insatser och aktiviteters effekter.

Lång sikt (2040):

1. Att sociala och miljömässiga
aspekter är en naturlig del
av all verksamhet inom det
regionala utvecklingsansvarets verktyg6 samt att ett intersektionellt perspektiv är
ett självklart förhållningssätt
i allt regionalt utvecklingsoch tillväxtarbete.

Vid projekttidens slut ska:
1. Region Gotland arbeta med
fokus på omställning och har
etablerade strukturer och ett
ledarskap som prioriterar
hållbarhetsarbetet med stöd
av beslut, riktlinjer, metoder
verktyg.
2. Region Gotland jobbar systematiskt med uppföljning, utvärdering och lärande kring
vem/vilka som får del av offentliga medel samt hur
medlen bidrar till klimat- och
miljöomställning.

1. Ökad mångfald i det gotländska
näringslivet.
2. Ökad tillit till att regionala tillväxtprocesser omfattar och tar
hänsyn till alla grupper i samhället.
3. Ett mer diversifierat och mer
omställningsbenäget näringsliv,
särskilt vad gäller besöksnäring
och mat- och livsmedelsnäringarna.
4. Region Gotland har ett utvecklat/etablerat samarbete med
regionala utvecklingsaktörer
inom mat- och livsmedelsnäringen samt besöksnäringen
kring hur hållbarhetsarbetet
inom områdena kontinuerligt
kan utvecklas.

12 Kunskap, samverkan och finansiering.
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5. Stark förmåga och ökad kunskap i att driva företag och projekt med hållbarhetsfokus har
bidragit till att målgruppen det
gotländska näringslivet har förändrat sitt sätt att affärsutveckla.

3.2 Ledarskapskapacitet

Region Gotlands unika struktur med bara en kommun och ett avgränsat territoriellt område
ger en särskild genomförandekraft eftersom regionfullmäktige även styr den kommunala
verksamheten. Därmed har Region Gotland stora påverkansmöjligheter på hela det gotländska samhället och en ledarskaps- och genomförandeförmåga som kan bära relativt
stora utvecklingssatsningar med radikalt genomslag. Gotland omfattas även av en länsstyrelse som har att ta ansvar för samma geografiska yta som Region Gotland och som ska
samordna samma kommun som omfattas av Region Gotland. Region Gotland delar merparten av definierade utmaningar med Länsstyrelsens bedömningar. Detta gör att Region
Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län har goda förutsättningar för ett utvecklat samarbete som skapar en stor genomförandekraft. Exempel på samverkan är att båda organisationerna gemensamt är avsändare till två regionala strategier: Mat och livsmedelsstrategin
och Integrationsstrategin.
Det avgränsade territoriet med en gemensam resp. samordnad styrning region-kommun
och länsstyrelse, och ö-lägets beroende av ett integrerat hållbarhetsarbete med stor potential när det gäller att hålla samman de tre hållbarhetsdimensionerna, gör även regionen
lämplig som pilotregion i det kommande utvecklingsarbete. En viktig aktör är då även
Uppsala universitet/Swedesd13 Sammantaget är detta tillgångar vi kan bidra med under
projektperioden till andra regioner, inte minst i insatsområde 4 Övergripande omställningsarbete, och i det samarbete som planeras över regiongränserna tillsammans med Region
Västerbotten och Region Värmland.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Gotland är känt för sitt framgångsrika sätt att arbeta med platsutveckling som kännetecknas
av att människor över hela ön har ett stort engagemang för sin plats och dess utveckling. H
andlingsutrymmet både externt och internt är stort och Region Gotlands legitimitet, mandat, samarbets- och organisationskultur gentemot främst externa parter präglas av samförstånd och en övergripande anda av att tänka Gotlands bästa och se helheter för att på ett
optimalt sätt, genom samverkan, utveckla Gotland. Under samtliga tre perioder med Leader (lokalt ledd utveckling) har hela Gotland varit en och samma region vilket har givit en
god kontinuitet.
Utmaningar finns i att Region Gotland är Sveriges minsta region och län. Detta är en av
grundorsakerna till att resurser ibland är knappa, både vad gäller ekonomiska, personella
och kompetensmässiga. Det ligger också en pedagogisk utmaning, både internt och externt,
i att tydliggöra det regionala utvecklingsansvaret när region och kommun är samma organisation.

13 Swedesd är ett internationellt forsknings- och utbildningscenter för lärande för hållbar utveckling. Centret har sitt
hemvist i Visby och är knutet till Uppsala universitet.
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3.2.1 Extern samverkan

Samverkan med statlig nivå sker främst med Länsstyrelsen i Gotlands län genom kunskapsutbyte, samarbete vid framtagande av gemensamma publikationer med mera. Länsstyrelsens roll att stötta Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör kommer att bli
viktig vad gäller att tillsammans säkra grunden och sätta strukturer för hållbarhetsarbetet
med utgångspunkt i den nya regionala utvecklingsstrategin. Att skapa möjlighet till utbyte
kring hur respektive organisations projektportföljer ser ut med syfte att få en övergripande
bild för hela Gotland inklusive landsbygdsprogrammet och 1:1-medlen generellt är en del.
Andra delar är strategiskt utbyte kring långsiktiga mål inom respektive organisation vad gäller finansieringsverktyget. Övrigt är att hitta former för ett ökat utbyte vad gäller hållbarhetsfrågor och nyttja varandras kunskaper på ett konstruktivt sätt. Samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län säkras genom kontinuerliga möten, men också genom tydliggörande
av respektive organisations roll samt utbyte av information inom framförallt Regsam där
högsta ledningen inom ovan nämnda organisationer, samt Arbetsförmedlingen, är samlad.
Samverkan på nationell nivå sker också med Energimyndigheten genom uppdraget som
Energipilot.
Samverkan med Tillväxtverket har skett i det unika upplägget med ett gemensamt genomförande av näringslivssatsningen programmet Hållbara Gotland och fortsätter inom ramen
för utvecklingsarbete mot regionala innovationsmiljöer och smart specialisering.
Uppsala universitet spelar också en stor och viktig roll för Region Gotlands externa samverkan i hållbarhetsfrågor. Ett partnerskap har tagits fram. Uppsala är också en mycket viktig part som projektägare och bärare av kunskap kring regionala forskningsmiljöer och inte
minst i utvecklingsarbetet mot att skapa regionala innovationsmiljöer. Uppsala universitet
deltar även aktivt i arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin, samt i flera nätverk
exempelvis Tillväxtråd och Kompetensplattform.
Region Gotland samverkar, tack vare sin unika konstruktion, på lokal nivå med de delar
inom regionen som är kommunal verksamhet.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Samverkan på regional nivå i hållbarhetsfrågor sker framför allt genom Modellregioner där
benchmarking i jämställdhetsintegrering sker med Region Värmland och Region Västerbotten.
Samarbetspartners motiveras genom Region Gotlands ambition att bygga nära och förtroendefulla relationer. De förväntas framåt ytterligare bidra till gemensam strategisk planering
och att stötta Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör, liksom att ta sin del
av ansvaret för omställningsarbete och utveckling mot hållbarhet för att möta gemensamma utmaningar. Näringslivets medverkan i gemensamt utvecklingsarbete, bland annat
att utveckla företagsklimatet, sker med förståelse och entusiasm.
3.3 Genomförandekapacitet
3.3.1 Projektets organisation

Projektets organisation kommer att byggas runt en arbetsgrupp bestående av strateger med
hållbarhets-, statistik/analys- och kommunikationskompetens. Viss kompetens kommer att
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köpas in i form av konsulter som stöttar med expertis. Till arbetsgruppen knyts det planerade projektteamet bestående av ekonom och handläggare av projekt- och företagsstöd,
samt administrativt stöd i form av en projekthandläggare. Inom projektets arbetsgrupp
kommer därmed de kompetenser som Region Gotland bedömer nödvändiga för projektets
genomförande att finnas, det vill säga framförallt projektledning, hållbarhetskompetens,
statistik/analys, ekonomi, kommunikation, administratör, projektutvecklare och projekthandläggare.
En intern referensgrupp, bestående av cirka fem regionala utvecklingsstrateger med kunskap i
horisontella perspektiv, kommer att vara rådgivande utifrån respektive expertis, bland annat
inom stad och land, jämställdhet, klimat/energi/miljö, integration och folkhälsa. Referensgruppens aktiva deltagande säkerställs genom att chefer på avdelnings- och enhetsnivå
sanktionerar att ett visst antal timmar per år bekostas av projektet samt att timrapportering
sköts av projektets administrativa resurser.
En extern referensgrupp En extern referensgrupp planeras med bland andra Länsstyrelsen i
Gotlands län, UUCG med flera aktörer.
En politisk referensgrupp För projektets regionala förankring planeras att det regionala utvecklingsutskottet, en del av regionstyrelsen, ska utgöra en politisk referensgrupp.
Projektets styrgrupp kommer att bestå av ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling, det vill säga regional utvecklingsdirektör, tre enhetschefer (för enheterna Hållbar
tillväxt, Social hållbarhet och Samhällsplanering) samt strateg för programsamordning.
Projektet är tänkt att förankras i organisationen genom att en kommunikationsplan för ändamålet tas fram med fokus på både intern och extern kommunikation.
Projektuppföljning planeras ske kontinuerligt genom en intern granskningsprocess, men
med granskare från annan avdelning, som också kontrollerar att medel upparbetas och att
projektets aktiviteter genomförs enligt plan. Utvärdering av projektet kommer att utgå från
de tre faserna: 1. Mars-dec 2020, 2. 2021, 3. Jan-okt 2022 och sköts av annan avdelning.
De beslut som behöver fattas inom och i förhållande till projektet beslutas genom ordinarie
vägar i linjeorganisationen. Vid politiska beslut via regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

3.3.2 Resurser

Finansiella resurser

Insatsområde 1:
Besöksnäringen

Insatsområde 2:
Mat- och livsmedelsnäringarna

Köpta tjänster, bl a
processledning och
expertkunskaper

Köpta tjänster, bl a
processledning och
expertkunskaper

Resor

Resor

Insatsområde
3: Företagsstöd, projektmedel, stöd till
kommersiell
service och
sammanhållningspolitiken
Köpta tjänster, bl
a processledning
och expertkunskaper

Insatsområde 4:
Omställning

Köpta tjänster, bl a
processledning och
expertkunskaper
Resor
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Resor

Delprojekt, medfinansiering

Delprojekt, medfinansiering

Stöd i hållbarhetsarbete ffa inom miljömässig och social
hållbarhet

Stöd i hållbarhetsarbete ffa inom miljömässig och social
hållbarhet

Administrativt stöd,
rekryteras

Administrativt stöd,
rekryteras

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Kommunikationsstöd
Projektledning

Kommunikationsstöd

Kommunikationsstöd

Projektledning

Projektledning

Styrning och ledning av implementering inom tre enheter samt stöttning
av nyckelaktörer
inom främst besöksnäring och matoch livsmedel
Gotlands förenade
besöksnäring
Gotland Grönt Centrum
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet
ALMI
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland
Tillväxtrådet
Kompetensplattformen
GUBIS (Gotländska
utvecklingsbolag i
samverkan)

Styrning och ledning
av implementering
inom tre enheter

Styrning och ledning av implementering inom
tre enheter

Styrning och ledning
av implementering
inom tre enheter

Gotlands förenade
besöksnäring
Gotland Grönt Centrum
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet
ALMI
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland
Tillväxtrådet
Kompetensplattformen
GUBIS (Gotländska
utvecklingsbolag i
samverkan)

Gotlands förenade
besöksnäring
Gotland Grönt
Centrum
Länsstyrelsen i
Gotlands län
Uppsala universitet
ALMI
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland
Tillväxtrådet
Kompetensplattformen
GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan)

Energimyndigheten,
Region Värmland,
Region Västerbotten,
Länsstyrelsen i Gotlands län m fl.

Förvaltningar inom
Region Gotland
med bäring på tillväxtpolitikens genomförande såsom
samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Förvaltningar inom
Region Gotland med
bäring på tillväxtpolitikens genomförande
såsom samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen

Delprojekt, medfinansiering
Rekrytering av
statistik/analysspetskompetens
Administrativt
stöd, rekryteras
Ekonomiskt stöd

Delprojekt, medfinansiering
Rekrytering för genomförande av hp
klimat/energi/miljö
samt hp jämställdhetsintegrering
Administrativt stöd,
rekryteras
Ekonomiskt stöd
Kommunikationsstöd
Projektledning

Förvaltningar inom
Region Gotland med
bäring på tillväxtpolitikens genomförande
såsom samhällsbyggnadsförvaltningen,
teknikförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Förvaltningar
inom Region Gotland med bäring
på tillväxtpolitikens genomförande såsom samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen,
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utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.

3.4 Projektets genomförande i sammanfattning

För detaljer hänvisas till kapitel 2, insatser.
Sammanfattningsvis avser Region Gotland att under projektperioden 2020-2022 prioritera
tre specifika hållbarhetsfrågor (1. klimat/energi/miljö, 2. jämställdhet och 3. integration/mångfald) och fyra kriterier för intersektionalitet (1. kön, 2. etnicitet, 3. ålder samt 4.
stad och land), med motiveringen att det är en realistisk avgränsning för perioden. Ambitionen är att arbeta både internt och externt för att utveckla ovan nämnda hållbarhetsaspekter. Prioriteringen ligger på att parallellt säkra styrning och ledning av det interna hållbarhetsarbetet för att kunna ha en solid grund och kunskapsbas att stå på, samtidigt som
utvecklingsarbete och samverkan sker med externa aktörer så som det företagsfrämjande
systemet, näringslivet, framförallt inom styrkeområdena besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringarna, Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet. Erfarenhet och lärande från tidigare samverkansprocesser och insatser tas tillvara genom implementering av
de handlingsplaner som på grund av resursbrist hittills inte kunnat genomföras. Projektet
växlar upp tidigare genomförda insatser tack vare sitt fokus på genomförande samt genom
uppdatering av hållbarhetsdimensioner inom vissa dokument.
Framtagande av en regional handlingsplan för resultatförankring pågår. Denna kommer att
innefatta strukturer för att samla och dokumentera resultat och goda exempel. Syftet är att
bidra till en agil process vad gäller uppföljning och framförallt lärande kring de insatser som
görs sammantaget inom det regionala tillväxtarbetet.
De nya arbetssätt och metoder för att uppnå en hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet som Region Gotland avser att införa i den egna organisationen handlar till
största delen om förbättrad styrning, ledning och uppföljning, nya checklistor att arbeta utifrån samt nya metoder för handläggning av projekt- och företagsstöd.

Ärendenr RS RS 2019/1351 Datum 2020-01-20

Intensifierat arbete för att stärka arbetet med hållbar utveckling under åren 2020-2022
kommer att fokusera på följande underlag:








Målen i den nya regionala utvecklingsstrategin (klar 2020)
Målen i det nya näringslivsprogrammet (klart 2020)
Målen i handlingsplanen för klimat/miljö/energi (befintligt dokument)
Målen i handlingsplanen för jämställdhetsintegrering (befintligt dokument)
Regional handlingsplan för besöksnäringen (under framtagande)
Regional handlingsplan för mat- och livsmedelsnäringarna (befintligt dokument,
uppdateras)
Fortsatt medverkan i förändringsarbete på jämställdhetsområdet, inklusive ett breddat perspektiv med fler hållbarhetsdimensioner och kriterier, genom SKRs satsning
på Modellregioner 2020. Ett regionalt utbyte med Region Värmland och Region
Västerbotten.
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Dessa prioriterade strategier och handlingsplaner operationaliseras genom nya arbetssätt
och metoder, som riktas i huvudsak mot regionens styrkeområden, och innebär arbete
inom ramen för RUAs verktyg kunskap, samverkan och finansiering.
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Region Gotlands samverkan/samarbetsprojekt och erfarenhetsutbyte med andra regioner
sker främst inom SKRs satsning på jämställdhetsintegrering i projektet Modellregioner.
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När börjar framtiden?
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som är under framtagande tar sikte på
år 2040. Är tjugo år lång tid? För vissa frågor, till exempel teknisk utveckling, är
tjugo år en avsevärd tidshorisont där mycket kan hända. Tekniksprång och innovationer som vi ännu inte har en aning om kan förändra vårt vardags- och
arbetsliv påtagligt. För andra frågor, till exempel miljö och klimat är tjugo år en
kort tid. De förändringar vi vill se effekter av om tjugo år kräver åtgärder idag.
Gotland påverkas av omvärldsfaktorer som vi som region har svårt att påverka,
så kallade megatrender, som är globala och får effekter här hos oss. Men framtidens Gotland påverkas också av vad vi vill ska hända. Faktorer som vi faktiskt
kan påverka genom att sätta gemensamma mål och jobba i den riktningen. Vårt
utgångsläge och förutsättningar ger oss en bild av de utmaningar vi har att utgå
ifrån.
När är nuläget? Och när börjar framtiden? Framtiden är inget stort moln där
långt framme. Framtiden börjar nu och det går att inom en rad olika områden
att skönja frön, det vill säga små förändringar som kan komma att leda till
större. Antingen beroende på omvärlden eller den gemensamma viljan men sannolikt både och. Nuläget handlar om att vid ett givet tillfälle göra ett stopp och
mäta samt reflektera. Hur ligger vi till? Vad ser vi? Vad betyder det? Tillgången
till aktuell statistik är olika för olika frågor. Vi har försökt att belysa förutsättningarna med den senast tillgängliga statistiken. Eftersom regionala utvecklingsstrategier tas fram för regioner, görs framför allt jämförelser med andra regioner.
Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande
strategi för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Den ska utgå från en
analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Därför har vi tagit fram denna arbetsrapport för att belysa nuläge
och utmaningar för Gotland.
Mer om arbetet med RUS hittar du på www.gotland.se/gotland2040
Oktober 2019
Anette Jansson
Projektledare för RUS
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Sammanfattande utmaningar
Gotland har unika egenskaper, utmaningar och möjligheter som ö. Det geografiska läget anger villkoren för hur vi på Gotland kan agera för en positiv utveckling och tillväxt på ön och därmed bidra till landets utveckling. Det påverkar alla frågor och innebär både fördelar och nackdelar. Gotland har ett litet befolkningsunderlag och är Sveriges minsta region. Gotland är både en kommun
och en region. Sammantaget ger detta Gotland specifika förutsättningar, som
behöver beaktas nationellt och på EU-nivå.
Gotlands befolkning växer, men det blir färre i yrkesaktiv ålder.







Gotlands befolkning ökar och var 59 249 den 31 dec 2018, den högsta
siffran på sjuttio år.
Befolkningen ökar genom att fler flyttar till Gotland än från Gotland,
men antalet födslar är färre än antalet som avlider.
Andelen äldre ökar samtidigt som det blir färre i yrkesaktiv ålder, en utveckling som kommer att förstärkas framöver.
Gotland har en betydligt lägre andel av befolkningen som är födda utomlands, ca 6 procent, jämfört med riket. I hela Sverige är det drygt 19
procent.
Gotlands folkmängd ökar framför allt i Visby och socknar nära Visby.
Nära tre fjärdedelar av socknarna har haft en minskande befolkning de
senaste tjugo åren.

Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen.









Den dominerande utmaningen för Gotland, liksom nationellt och globalt, är att hela det gotländska samhället ska bli klimatneutralt, i linje
med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal.
Industrin har överväldigande dominans ifråga om klimatpåverkande utsläpp och påverkar även Gotlands vattentillgångar.
Att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de
stora miljöproblemen är lösta är fortsatt en stor utmaning, på Gotland
liksom globalt. T ex rent grundvatten, ett levande hav, giftfria kretslopp,
att öka den cirkulära ekonomins betydelse samt överlag bruka naturen
så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald bevaras.
Omställningen kräver ett hållbart resande och hållbara transporter.
Gotland har goda förhållanden för förnybar elproduktion från sol och
vind samt resurser för biobränsle från ett hållbart skogsbruk.
Det finns ett stort engagemang för klimat- och miljöfrågor på ön. Att
vara pilot i energiomställningen är en möjlighet.

Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit, delaktighet och upplevd trygghet.






Närhet mellan människor präglar Gotland, där civilsamhällets kraft är
påtaglig med engagerade invånare och ett mycket aktivt föreningsliv.
Tilliten till andra människor är större på Gotland jämfört med i riket.
Var femte person har dock ett lågt socialt deltagande och var femte
kvinna och man på Gotland har låg tillit till andra människor.
Idrotten har en särställning genom sitt stora föreningsantal, antal idrotter och utövare, med stor betydelse för gemenskap, social delaktighet
och integration.
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Gotland har ett starkt kulturliv, såväl det stora professionella utbudet
som möjligheterna att själv delta i det ideella föreningslivet har stor betydelse i gotlänningens vardag.
Det är betydligt vanligare att gotlänningar upplever trygghet i jämförelse
med riket.
31 procent av kvinnor och 7 procent av män upplever otrygghet..
Det finns väl fungerande samverkansorganisationer mellan olika sektorer i samhället.

Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.









16 procent av gotlänningarna är företagare och nyföretagandet placeras
i topp nationellt. Bland nystartade företag är det en högre grad kvinnor
på Gotland än i riket.
Gotlands har ett brett näringsliv där besöksnäringen, mat- och livsmedelssektorn, det gotländska skogs- och jordbruket, de kulturella och kreativa näringarna, sten-, trä- och tillverkning samt bygg, handel och tjänsteföretag är framträdande branscher.
Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, företag
som vill växa behöver nå marknader nationellt och internationellt.
Gotland har relativt låg export jämfört med andra regioner, men har de
senaste åren utvecklats i svagt positiv riktning.
Det gotländska näringslivet präglas av Gotland stor säsongsvariation.
Det innebär ett brett utbud och goda möjligheter till säsongsarbete, men
påverkar lönsamheten under lågsäsong.
Företagsklimatet rankas lågt i Svenskt Näringslivs attitydundersökning,
något som Region Gotland och näringslivet gemensamt arbetar på att
förbättra.

Gotlands läge gör tids- och kostnadseffektiv tillgänglighet till en nyckelfråga,
men resor och transporter måste bli mer hållbara.











Staten har det ekonomiska och politiska ansvaret för färjetrafiken. Ett
regionalt inflytande är viktigt för effektiva trafiklösningar.
Trafiksystemen fungerar väl och ger en god tillgänglighet till och från
ön, men tids-, kostnads- och klimataspekter ställer högre krav på hållbara kommunikationslösningar.
De gotländska näringarna är alla starkt beroende av goda kommunikationer, inte minst besöksnäringen, stenindustrin och de gröna näringarna
inklusive mat- och livsmedel.
Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper, trafikslagen
kompletterar varandra.
Transporter och personresor med färjor och flyg har ökat kraftigt under
2000-talet. Infrastrukturen behöver anpassas efter ökade passageraroch godsströmmar, till klimatmål och säkerhetsläge.
En reservhamn för linjetrafiken måste ingå i trafiksystemet.
Flygtrafik både till Bromma och till Arlanda, trafiken fyller olika funktioner.
Gotland har en spridd bebyggelsestruktur och därmed ett tätt vägnät
vars standard kräver resurser.
Kollektivtrafikens andel av resorna är låg, pendling med bil dominerar.
Gång- och cykelvägnätet behöver utvecklas ytterligare.
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Gotland ligger i topp bland länen vad gäller antal hushåll och företag
som är anslutna till fiber.

Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en stor potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och högre utbildning.






I befolkningen mellan 25-64 år har 35,5 procent läst vidare efter gymnasiet, jämfört med 43,3 procent i riket.
Andelen högutbildade (3 år eller mer eftergymnasial utbildning) är 21,5
procent, jämfört med 27,3 procent i riket. Könsskillnaderna är stora,
kvinnor är i högre grad högutbildade.
Gotland ligger på plats 11 av 21 regioner i Sverige när det gäller andelen
behöriga till gymnasieskolan och har den största skillnaden bland regionerna mellan flickor (88,1 procent) och pojkar (78,8 procent).
Det finns inga stora skillnader i andelen behöriga till högskolestudier
mellan länen, men Gotland har den lägsta andelen som påbörjat högskolestudier senast vid 19 och 24 års ålder. Fler kvinnor än män påbörjar högre utbildning.

De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men
hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.







De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda
god och levnadsvanorna liknar i hög grad resten av riket.
Gotlänningarna mår bättre än vad som kan förväntas sett till ålder och
socio-ekonomiska faktorer .
Socialt kapital är av stor betydelse för hälsan. På Gotland är den upplevda tryggheten liksom tillit till andra människor hög. Det finns dock
skillnader mellan könen.
Ojämlikhet i hälsa är den stora utmaningen, på Gotland såväl som i övriga landet. Skillnaderna visar dock på vad som är möjligt att uppnå.
Den psykiska ohälsan ökar.

Gotland har låg bruttoregionprodukt (BRP) och låga inkomster jämfört med
andra regioner, vilket ger lägre skattekraft och sämre förutsättningar för välfärd.





Gotlands bruttoregionprodukt (BRP) per sysselsatt ligger lägst i landet,
viket delvis kan förklaras med löneläget och branschsammansättningen.
Mäts BRP per invånare ligger Gotland näst lägst i landet. Här spelar
även befolkningens ålderssammansättning roll.
Inkomsterna på Gotland är låga jämfört med andra regioner oavsett vilket inkomstmått som används.

Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor, kompetensförsörjningen är en stor utmaning.







En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever det
svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom många offentliga
verksamheter är bristsituationen ännu större. Det är brist på arbetskraft
som matchar den kompetens som efterfrågas.
När befolkningen blir äldre och personer i yrkesaktiv ålder minskar accentueras bristen på arbetskraft.
För att klara omställningar och snabba förändringar på arbetsmarknaden är möjligheter till yrkesväxling och ett livslångt lärande centralt.
Arbetslösheten i regionen är lägst i Sverige och långtidsarbetslösheten
har minskat.
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Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet, det
offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.





Tillgången till högre utbildning och forskning genom Uppsala universitet Campus Gotland är en styrka och gör Gotland till den enda universitetsön i landet.
Partnerskap och samspel mellan offentlig sektor, näringslivet, akademi
och civilsamhälle finns och kan utvecklas ytterligare.
Innovationsförmågan kan stärkas, för att utveckla fler kunskapsintensiva företag, stärka konkurrenskraften inom det befintliga breda näringslivet och för att utveckla framtidens välfärdstjänster.

Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bevara och utveckla.






Gotlands natur och kultur är attraktiv för besökare, men har också ett
stort värde för alla som bor på ön.
Världsarvet Visby Hansestad tillsammans med det rika kulturarv som
finns på hela ön är unika tillgångar.
Gotland har en unik position med sin kombination av både stor specialisering inom kulturarvsområdet och goda förutsättningar för företagande inom området.
Friluftslivet har fantastiska möjligheter med stora naturvärden, men
kunskap och infrastruktur behöver stärkas.

Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar av
ön och för alla målgrupper.











Cirka 60 procent av bostäderna utgörs av småhus och 40 procent av
hela beståndet är ej permanentboende. Antal fritidshus är 11 645, vilket
innebär en dubbelt så hög andel som rikssnittet.
Bostadsbyggandet har varit högt de senaste åren, men det som tillkommit har främst varit bostadsrätter och i Visby.
Långa kötider för en hyresrätt i framför allt Visby.
En åldrande befolkning ökar behovet av anpassat boende.
För få boenden på privata marknaden är tillgängliga för förhyrning året
runt.
För få bostäder byggs som genomsnittsgotlänningen har råd med.
Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden
Planlagd mark för bostäder på lång sikt är begränsad och måste säkerställas.
Hela Gotland ska vara attraktivt för boende, men bostadsbyggandet på
landsbygden kräver stimulans för att stärkas.

Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången
till vatten av god kvalitet är sårbar.





Gotlands särpräglade geologi och hydrologi skapar särskilda utmaningar
gällande tillgången till vatten av god kvalitet
Grundvattnet är sårbart och tillgången är på sina ställen väldigt begränsad.
Tillgången till vatten av godtagbar kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att bostäder och verksamheter ska kunna etableras.
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Ö-läget innebär särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar.






Energi, livsmedel, vatten, kommunikationer, transporter, sjukvård- och
omsorg, kommunalteknisk försörjning samt skydd och säkerhet är exempel på samhällsviktiga funktioner som behövs för ett tryggt och säkert Gotland.
Mot bakgrund av ö-läget behöver vissa samhällsfunktioner säkerställas,
dvs. att vi kan klara påfrestningar och vara självförsörjande i olika grad.
Förändrat omvärldsläge och samhällskritisk infrastruktur ökar behovet
av en god krisberedskap och civilt försvar på Gotland.

Megatrender
Globalisering, urbanisering och digitalisering är globala trender som har medfört ökad rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital. Trenderna medför
också att utbytet av idéer, kunskap och trender kan gå snabbare och få större
spridning än någonsin tidigare. Dessa megatrender påverkar hela världen, och
är högst relevanta också för oss på Gotland. Miljö- och klimatfrågor samt den
sociala sammanhållningen är andra storskaliga aspekter som med all säkerhet
kommer att ha stor påverkan på länets utveckling under kommande år.
Globalisering

Globaliseringen är ett paraplybegrepp som samlar ett antal olika företeelser.
Globaliseringsrådets definition från 2009 sammanfattar det väl:
Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan
länder. Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering. Globaliseringen har
framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av teknologiska framsteg och politiska beslut. Det
är ingen ny företeelse men den kraftiga minskningen av dessa kostnader
de senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av globala transaktioner samt att allt fler länder deltar i den globala ekonomin. Globaliseringen har således intensifierats och vanligtvis är det denna intensifieringsfas som avses med begreppet.
Globalisering är inget nytt fenomen, men den har aldrig tidigare varit lika omfattande. Globaliseringen är en ekonomisk, kulturell och politisk process som
innebär att ekonomier och gränser öppnas. Världshandeln är globaliseringens
kärna, men även kapitalrörelser, människors och idéers rörlighet och spridning
av information och teknik bidrar. Drivkraften bakom dagens snabba utveckling
utgörs framför allt av den teknologiska utvecklingen. Detta skapar naturligtvis
möjligheter för gotländska företag som utvecklar digitala kanaler och kan nå
bredare marknader. Innovationsprocesserna har internationaliserats. Kunskapsresurser har blivit avgörande tillgångar och verktyg för konkurrenskraft i den
globala ekonomin. Världen har sett nya aktörer ta plats på innovationsarenan.
Företag i länder som till exempel Kina, Sydkorea och Indien är nu med och
konkurrerar om att utveckla nya varor och tjänster. Innovationer sker dessutom
allt mer i ett nätverk som involverar såväl flera olika enheter inom företagen
som många externa aktörer, både nationella och internationella.
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De ekonomiska effekterna av globaliseringen har samtidigt skapat en intensiv
debatt i de flesta länder, ofta i samband med utflyttningar av produktion. Företagen är alltmer integrerade i globala värdekedjor och globala koncerner, och
deras interna strategier påverkar lokalisering av produktion och verksamhet.
Framväxten av allt mer uppdelade globala produktionssystem, så kallade globala
värdekedjor, är en annan makrotrend som påverkar en region eftersom produktionen i dag delas upp i fler och fler moment, moment som kan separeras
från varandra organisatoriskt och geografiskt. Ett kännetecken för sådana värdekedjor är att möjligheterna till värdeskapande varierar beroende på var i dem
man befinner sig. Forskning har visat att dessa möjligheter – för ett land som
Sverige och för svenska regioner - är störst i början och i slutet av värdekedjorna, där sådant som forskning- och utveckling, innovation, respektive marknadsföring och varumärkesinnehav finns. Däremellan finns de delar som i lägre
utsträckning tillför förädlingsvärde i de globala värdekedjorna, såsom produktion och montering.
Genom globaliseringen får vi tillgång till ett ökat utbud av varor och tjänster,
men också av idéer som tidigare var mer eller mindre nationella eller lokala. På
samma sätt medför globaliseringen att det gotländska näringslivet både får tillgång till nya marknader och möter ökad konkurrens från företag i andra länder.
Den trend av ökad öppenhet, globalisering och nedmontering av gränser för
människor, kapital och varor som tog fart under de sista åren av förra millenniet utmanas nu av en ökande nationalism och värnande av gränser. Nya typer
av spänningar och konflikter ersätter gamla i vår omvärld. Fler människor än på
mycket länge är på flykt från krig, terror och förföljelse och söker trygghet i
Sverige och Europa.
Urbanisering

Urbaniseringen är en annan stark så kallad megatrend. Ordet urbanisering kommer av latinets urbs som betyder stad, och används framförallt på två olika sätt:
1) för att beskriva folkomflyttning från land till stad och 2) för att beskriva hur
storleken på befolkning i landsbygder respektive städer förhåller sig till
varandra. Den senare definitionen kallas också för urbaniseringsgrad. (SCB).
Generellt sett förstärks och växelverkar urbaniseringen med övergången från
tillverkningsindustri till tjänstenäring. Tjänsteföretagens verksamhet är mindre
platsbunden än industrins, vilket medför att tjänsteföretag i högre utsträckning
har möjlighet att söka sig till större städer, där möjligheterna är större till specialisering, ett brett kundunderlag och en bredare rekryteringsbas. En ökad koncentration av människor och ekonomisk aktivitet till urbana miljöer riskerar att
öka skillnaderna i serviceutbud mellan landsbygder och städer. Samtidigt som
den ökade tätheten i städer har en positiv klimatpåverkan, till exempel genom
underlag för en väl utbyggd kollektivtrafik, finns också negativa effekter för en
hållbar utveckling. Det kan handla om buller, utsläpp, trängsel, boendesegregation och sociala spänningar.
Digitalisering

Digitaliseringen eller den digitala omställningen är en annan megatrend som
kommer att påverka alla samhällsområden. Den gör det lättare för människor
att kommunicera med varandra, vilket påskyndar globaliseringen. Samtidigt kan
avståndet mellan människor öka, eftersom det blir möjligt för var och en att
10 (64)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

välja vilken information man vill ta del av. Den allsidighet och opartiskhet som
är utgångspunkt för ett öppet demokratiskt samhälle kan väljas bort, och därmed riskerar gränsen mellan fakta och tyckande att suddas ut. Om människor i
ett samhälle inte delar en grundläggande världsbild, och människor med olika
åsikter inte möts, riskerar också polariseringen mellan människor och grupper i
samhället att öka.
Digitaliseringen skapar också möjlighet att utveckla nya produkter, affärsmodeller och nya sätt att skapa värde. Samhällsfunktioner som trafik- och energisystem och vårdlogistik kan omorganiseras genom att nyttja insamlad information
på andra sätt än i dag. Samtidigt ställer datainsamlingen nya frågor kring sekretess, informationssäkerhet och äganderätten till data.
Miljö och klimat

Vi lever nu i antropocén, människans tidsålder, där människan står för den
största globala omvandlingen. Vår påverkan på naturen, genom omflyttning av
jordskorpan, odlingar och bebyggelse, ändrade vattenflöden och utsläpp av påverkande ämnen är så stor att den håller på att förändra vår planet i grunden.
Det ändrar också spelplanen för våra samhällen och våra försörjningsmöjligheter. Klimatförändringarna är globala. Jordens klimat blir allt varmare. Uppvärmningen går fortast i polartrakterna. FN:s klimatpanel IPCC1 har slagit fast
att klimatet redan är förändrat till följd av människans påverkan.
För att hålla den globala uppvärmningen under två grader behöver de globala
utsläppen vända ner under de allra närmaste åren. Enligt IPCC finns det bara
10 år för att halvera de globala utsläppen och därefter få dem att minska till
nära noll inom några årtionden, för att ha en chans att nå Parisavtalets mål om
att begränsa uppvärmningen till ”väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader.
Kunskap finns, detta är möjligt att genomföra, men efter Parismötet 2015 har
ändå inte mycket gjorts för att nå målen. Alternativet är en alltmer riskabel situation. Vi är, enligt av IPCC:s sammanställda analyser, på väg mot en över 3 grader varmare värld i slutet av detta århundrade. Jorden har inte haft sådana temperaturer på 5 miljoner år. Det finns inga belägg för att en modern värld kan
fungera i det klimatet. Fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur.
Omvärldstrender och hur de kan påverka Gotland

Ingen plats eller region kan studeras isolerat från sin omgivning. Trender och
skeenden som pågår i omvärlden påverkar utvecklingsförutsättningarna för orter och regioner. Dessa trender är något som de svenska regionerna behöver
förhålla sig till, vare sig man vill eller inte. Bättre förståelse för dessa skeenden
och hur de påverkar de regionala utvecklingsförutsättningarna främjar arbetet
med att vidta rätt planeringsåtgärder.

1 ]

IPCC, International Panel on Climate Change, FN:s klimatpanel som granskar och sammanställer alla världens tillgängliga fakta om klimatet
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Nedan redogörs för omvärldsförutsättningar som påverkar, och som fortsatt
kommer att påverka, Gotlands förutsättningar till regional utveckling och tillväxt. Dessa är viktiga omvärldsfaktorer som är nödvändiga att förhålla sig till i
det fortsatta regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.
Miljö och klimat

Den globala uppvärmningen får mycket stora konsekvenser för jorden, dess
ekosystem, människor jordbruk, vattenförsörjning och samhällen. Detta gäller
också för Gotland. Kustområden och öar hör också till de mest utsatta. Merparten av ön är omdanad av människan. Industrin på ön till ger stora utsläpp.
Vattensituation blir allt med känslig om de prov på ett framtida klimat vi kan ha
sett de senaste åren med varma torra somrar och våta höstar, visar sig bli det vi
har att förväntas oss.
För att begränsa de biologiska och socioekonomiska effekterna av klimatförändringarna, globalt såväl som för Gotland, måste de klimatpåverkande utsläppen fås att minska genom snabba åtgärder. Samtidigt som klimatpåverkande utsläpp behöver minska, måste även klimatanpassning ske för att möta de förändringar som kommer. I en oroligare omvärld, kan bland annat brytvärda mineral,
kvarvarande fossila energiresurser och odlingsbar mark, bli föremål för konflikter. Det är därför ökande värde för ett tryggt och tillitsfullt samhälle att
kunna klara bland annat energi- och livsmedelsförsörjning under en viss tid
utan leveranser från omvärlden.
Migration och integration

Så länge den globala omvärlden är orolig kommer den globala migrationstrenden sannolikt att bestå. För Sverige och Gotland skapar detta både utmaningar
och möjligheter.
En positiv effekt är att alla regioner med minskande befolkning kan kompenseras av utrikes inflyttning. Att migration utifrån detta perspektiv utgör en möjlighet för Gotland förstärks av att befolkningstillväxten till stor del utgörs av inflyttade i arbetsför ålder. Samtidigt uppstår en utmaning i att säkerställa att befolkningstillväxten inte bara skapar en temporär ökning som efter några år bryts
till följd av utflyttning, en trend som idag kan observeras på många håll i Sverige. Två framgångsfaktorer kan särskilt lyftas fram för etablering och integration. Den ena är boende och den andra är arbete. Således är bostads- och arbetsmarknadernas karaktär en viktig pusselbit. Utbildningsinsatser, validering av utbildning samt inte minst språkutbildning utgör viktiga byggstenar för att de nyligen invandrade ska kunna matcha arbetsmarknaden behov.
Urbanisering

Under de senaste hundra åren har en omfattande folkomflyttning skett från
landsbygder till städer. Befolkningstillväxten i storstadsområdena beror dock
idag framför allt på födelseöverskott och invandring och inte om inrikes flyttningar. De vanligaste flyttningarna sker nu mellan tätorter, och då företrädesvis
från mindre tätorter till större tätorter eller städer. Det finns en tydlig åldersoch könsaspekt kring detta mönster då flyttfrekvenserna varierar mellan olika
åldrar och kön. Unga kvinnor har bland de högsta flyttfrekvenserna bland befolkningen, vilket till stor del förklaras av flyttning till studier eller arbete. Unga
män har generellt högre benägenhet att bo kvar än att flytta.
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För Gotlands del innebär urbanisering utmaningar i form av en allt högre andel
äldre på de gotländska landsbygderna. Delar av de gotländska landsbygderna
har också en sjunkande andel permanentboende. Främst handlar det om hus
och gårdar som köps upp av en köpstark grupp och används som fritidshus.
Detta skapar säsongssamhällen där husen riskerar att stå tomma stora delar av
vinterhalvåret. Den höga prisbilden gör det också svårt för gotlänningar (som
generellt har lägre inkomster än rikssnittet) att hävda sig på bostadsmarknaden.
Men, en mottrend till urbanisering skönjas i form av ett ökat intresse för att bo
och verka på landsbygder. Bakgrunden till en ruralisering kan vara att det finns
en gräns för städernas förmåga att växa på ett hållbart sätt och att tillväxten
börjat ge upphov till markbrist, höga bostadspriser, miljörelaterade problem
och trängsel.
Digitalisering och automatisering

Samhället blir allt mer digitalt och det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter. Det finns faktorer som talar för att digitaliseringen i grunden gynnar en
region som Gotland. Förbättrade möjligheter till distansarbete kan kompensera
för ett relativt glest befolkningsmönster och har potential att koppla ihop delar
av ön till större lokala arbetsmarknader. Den tekniska utvecklingen breddar
även i snabbt takt utbudet av varor och tjänster som tillhandahålls på internet,
vilket minskar värdet av att ha fysisk närhet till stora konsumtionsmarknader.
Detta kan bidra till att öka Gotlands attraktionskraft i förhållande till andra närliggande regioner.
Vidare kan ökad digitalisering och automatisering få genomgripande effekter på
framtidens transporter. Det gäller inte minst utvecklingen av självkörande fordon som har potential att skapa en dramatisk samhällsomvandling. Det finns
dock inget entydigt svar på hur detta kan komma att påverka en ö-region som
Gotland.
Digitalisering och automatisering kommer sannolikt även att vara starkt drivande faktorer bakom den framtida utvecklingen av näringslivet och offentlig
sektor. Ökad automatisering kommer troligen att innebära en utfasning av enklare tjänster med låga kvalifikationskrav. Samtidigt innebär digitaliseringen att
det blir möjligt med outsourcing (utkontraktering) även för tjänster med hög
kunskapsnivå, ett segment som hittills varit fredat från internationell konkurrens.
Den andra sidan av myntet är dock, att högproduktiva länder som Sverige åter
kan stärka sin position inom tillverkande industribranscher. Det är inte helt
orimligt med en utveckling mot återindustrialisering, där företag i USA och
Västeuropa plockar hem produktion som tidigare varit arbetskraftsintensiv,
men som genom ökad automatisering kan bedrivas med hög effektivitet och
lönsamhet även i länder med relativt höga lönekostnader. Den inhemska direkta
produktionen inom Sveriges exportindustri och även branscher inom tjänste-
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sektorn har de senaste åren ökat sin andel inhemsk, direkt produktion. Att utvecklingen av globala värdekedjor i viss mån vänt är dock gemensam i många
länder, vilket är ett nytt fenomen som fått benämningen ”slowbalisation”2
För Gotland är detta ett intressant scenario. En ökad automatisering kan leda
till att man i framtiden får se etableringar av verksamheter som vill ligga nära
sina underleverantörer, men som i dag av kostnadsskäl valt att lägga sin verksamhet utomlands. Att ha en väl utbyggd digital och fysisk infrastruktur i regionen är med andra ord en viktig utvecklingsfaktor.
Näringslivets strukturomvandling

De senaste två decenniernas snabba industriella utveckling i delar av Asien, Sydafrika, Sydamerika och östra Europa har gett upphov till en genomgripande
strukturomvandling i de etablerade industriländerna. Tillväxten i västvärldens
ekonomier drivs allt mer av olika investeringar i kunskap och mindre av investeringar i maskiner och lokaler. Detta är ett svar på en allt mer intensiv utslagning av tillverkande verksamheter som i hög grad är lönekonkurrerande. Inom
EU har efterfrågan på kortutbildad arbetskraft tydligt minskat sedan mitten på
1990-talet, samtidigt som efterfrågan på högutbildad arbetskraft uppvisar den
motsatta utvecklingen.
Under de kommande decennierna kommer sannolikt den globala konkurrensen
att öka även inom segment som inte varit utsatta för samma hårda globala konkurrens som delar av tillverkningsindustrin. Det mesta talar för att den globala
konkurrensen, som på ett genomgripande sätt förändrat innehåll och arbetsfördelning i världsekonomin under de senaste decennierna, kommer att fortsätta
påverka skeendet under överskådlig framtid.
För att möta dessa utmaningar behöver Sveriges regioner, så även Gotland, att
vara attraktiva för nya företag. För Gotlands del handlar det bland annat om att
ha en arbetskraft med rätt utbildning och kompetens, samt en god transportinfrastruktur och utvecklad digitalisering som gör ön bättre uppkopplad till sin
omvärld.
Friskare och äldre

De långsiktiga befolkningsprognoserna för Sverige visar att andelen personer
över 85 år nära nog kommer att fördubblas under de närmaste två decennierna.
Samtidigt bedöms antalet personer i yrkesaktiv ålder endast öka måttligt. Detta
har gett upphov till en diskussion om hur samhället ska klara finansieringen av
framtidens välfärd. Ibland anförs att regioner med en skev befolkningsstruktur,
det vill säga en hög andel äldre, skulle kunna få det svårt att finansiera de kommunala och landstingskommunala välfärdstjänsterna, eller att det i varje fall
skulle kräva en skattenivå som är orealistiskt hög.

2

Sveriges exportsektor växer, Teknikföretagen, 2019
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Den demografiska utvecklingen i landet som helhet har betydelse för de offentliga finanserna. En skev befolkningsstruktur med en sjunkande andel av befolkningen i yrkesaktiv ålder påverkar i grunden regionernas inneboende utvecklingskraft.
Flera bedömningar av den offentliga ekonomin på lång sikt menar att livet enbart förlängs med år av nedsatt hälsa och att många dessutom inte kommer att
kunna använda den ökade livslängden till att arbeta mer. Om fler skulle bli kvar
något längre på arbetsmarknaden och konsumtionen av äldrevård skjuts upp
några år, så förändras dock kalkylen på ett markant sätt. Samtidigt som befolkningen blir äldre så förbättras också hälsan. Fler håller sig friska längre upp i
åldrarna.
Ökad polarisering

Det finns i dag tendenser till en polarisering av samhället i stort. Denna polarisering tar sitt uttryck på flera olika sätt, och kan observeras inom flera områden.
Ett spänningsförhållande mellan land och stad kan skönjas. I takt med att större
städer växer utarmas underlaget för privat och kommunal service i mindre orter
och kommuner, vilket riskerar att leda till motsättningar i samhället.
En annan sida är den ekonomiska polariseringen. Skillnaderna mellan resursrika
och resursfattiga grupper i samhället förefaller att öka över tid. Ett ökat spänningsförhållande mellan grupper med olika etniskt ursprung kan också observeras i samhället i dag. Spänningar och motsättningar mellan grupper i samhället
riskerar att skapa en polarisering mellan olika grupper. Om samhället inte klarar
av att fullfölja sina åtaganden riskerar tilltron till stat och institutioner att
minska. Ett upplöst samhällskontrakt riskerar att rucka själva fundamentet på
vilket vårt samhälle är uppbyggt.

Agenda 2030 – utgångspunkten för ett hållbart Gotland
I arbetet med den regionala utvecklingsstrategin ska Agenda 2030 vara en utgångspunkt och alla hållbarhetsdimensioner ska genomsyra arbetet. I aktuell
hållbarhetsforskning används synsättet att social hållbarhet är målet, ekologin,
dvs. de planetära gränserna, sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen ska ses som en helhet för att nå en
hållbar utveckling. Olika avsnitt i nulägesanalysen har starkare bäring på vissa
av målen, men påverkas mer eller mindre av de flesta målen.
Att arbeta för ett hållbart Gotland, nu och på lång sikt, är särskilt viktigt för de
som är unga idag och för kommande generationer. Barnperspektivet är tydligt
och det ansvar vuxengenerationerna har är stort, sett mot de utmaningar världen och Gotland står inför.
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Att tydligare integrera hållbarhetsaspekter formuleras också i förslaget till nytt
nationellt mål för politikområdet regional tillväxt3. Förslaget till nytt mål är: Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla
delar av landet.
Agenda 2030-delegationen presenterade i sin delrapport 2017områden där Sveriges utmaningar för att nå de globala hållbarhetsmålen är som störst, men där
också möjligheter till lösningar har identifierats. Regeringen valde dessa områden som utgångspunkt för sin handlingsplan för 2018-20204. Områdena är;







3
4

ett jämlikt och jämställt samhälle,
hållbara samhällen,
en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi,
ett starkt näringsliv med hållbart företagande,
hållbar och hälsosam livsmedelskedja, samt
stärkt kunskap och innovation

Budgetpropositionen för 2020, utgiftsområde 19 Regional tillväxt
ttps://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
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Gotlands särskilda förutsättningar som Sveriges enda öregion
Gotland är Sveriges enda ö-region. Ö-läget är naturligtvis en tillgång som innebär många möjligheter, men kan också medföra begränsningar. Det geografiska läget anger villkoren för hur
vi på Gotland kan agera för en positiv hållbar utveckling och tillväxt på ön.
Gotland ligger mitt i Östersjön, femton mil till Nynäshamn, tolv mil till Oskarshamn och något längre till Lettlands kust.

5



Ö-läget är en grund för den starka regionala identitet som finns på Gotland.



Gotlands geografi innebär både utmaningar och möjligheter. Historien
bär vittnesbörd om att öars välstånd grundas på handel och förmåga att
erbjuda konkurrenskraftiga villkor för innovationer, företagande och
tillväxt. Det handlar om att identifiera områden där de komparativa fördelarna kan nyttjas bäst5. Besöksnäringen och attraktionskraften, som
till stor del bygger på de rika natur- och kulturmiljöerna, är en av de
största tillgångarna



Region Gotland har sedan 1971 både ett primärkommunalt ansvar och
ett ansvar för landstingskommunal verksamhet. Integreringen mellan
kommun- och landstingsverksamhet är välutvecklad. Ingen annan region i landet har en sådan situation.



Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret sedan 1998 och
tillhörde då de första regionerna i Sverige som fick detta ansvar. Det ger
Region Gotland, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, ett uppdrag från staten att leda, utveckla och samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Det innebär att Region Gotland har ett regionalt utvecklingsansvar och en primärkommunal genomförandekraft, vilket
är unikt bland Sveriges regioner.



Ö-läget innebär förutsättningar som uppmuntrar samarbete, kreativitet
och uppfinningsrikedom. Det finns ett stort antal föreningar och organisationer som tillsammans med det offentliga driver utvecklingen
framåt. Det stora antalet lokala utvecklingsbolag, som förändras löpande, är unikt i Sverige och de drygt tio utvecklingsbolagen samarbetar
i föreningen GUBIS - gotländska utvecklingsbolag i samverkan.



Gotlands läge gör tillgänglighet och hållbara kommunikationer till en
nyckelfråga. Förbindelserna till och från Gotland är avgörande för utveckling och tillväxt. Ö-läget gör Gotland helt beroende av färje- och
flygtrafik. Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande
och uppväger till viss del de transportmässiga konkurrens-nackdelar
som Gotland har. En god tillgänglighet är grundläggande för en positiv
regional utveckling och för att minska ö-lägets nackdelar, genom att tid

Nulägesanalys av Gotland, underlag av Peter Stein, 2019
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och kostnad för resor och transporter minskar och genom en anpassad
turtäthet. För exempelvis livsmedelsindustrin är det för dess konkurrenskraft avgörande att sektorns behov finns med vid planering av turlistor och avgångstider. Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter
också en väl anpassad infrastruktur.


Ö-läget gör att daglig pendling i någon större omfattning inte är möjlig.
Att Gotland fortsatt utgör en egen arbetsmarknadsregion är naturligt.
Ö-läget medför även att tillgången till andra regioners utbud av till exempel arbete och service är begränsat. Det i sig bidrar till att många
verksamheter finns på Gotland som normalt inte finns i områden av
motsvarande storlek, såväl offentliga som privata verksamheter, vilket
innebär en bred arbetsmarknad. Det gör också att ett väl utvecklat samarbete, samverkan och utbyte etablerats med andra regioner inom ett
flertal verksamheter.



Att Gotland som ö utgör en egen arbetsmarknadsregion, innebär såväl
behov av som krav på speciallösningar, bland annat gällande tillväxtfrämjande åtgärder och kompetensförsörjning. Detta oaktat hur mycket
den fysiska och digitala infrastrukturen än utvecklas. Som arbetsmarknadsregion kännetecknas Gotland av ett småskaligt och diversifierat näringsliv, en offentlig sektor som står för en hög grad av sysselsättningen
och företag som efterfrågar en mångfald av kompetens. Det ställer krav
på att kontinuerligt säkra kompetensförsörjningen.



Ö-läget gör att Gotland till viss del behöver vara självförsörjande inom
vissa utbildningsområden, där det är svårt att rekrytera kompetens från
fastlandet. En utmaning är småskaligheten i det regionala näringslivet
där rekryteringsvolymerna är små och avvägningar behöver göras gällande utbildningsutbud i förhållande till utbildningskostnader, intresset
för utbildningen och arbetsmarknadens kompetensbehov. I vissa fall är
behovet av särskilda utbildningar lågt sett till antal personer vilket kräver flexibla utbildningslösningar som kan vara avgörande för enskilda
företags tillväxt. I vissa fall finns inte möjligheten att tillhandahålla en
utbildning på Gotland och istället rekryteras kompetensen från fastlandet.



Ö-läget medför även att förutsättningarna att driva gymnasieskola på
Gotland skiljer sig från övriga landet. Även med ett litet elevunderlag
måste en bredd i programutbudet erbjudas som möter många elevers
vilja och behov. Som egen arbetsmarknadsregion medför ö-läget att vi,
för att säkerställa tillgång till kompetens till både offentlig verksamhet
och näringslivets behov, behöver ha ett större utbud än motsvarande
skolhuvudman.



Att vara landets enda ö-region utan landförbindelse och samtidigt vara
landets i särklass minsta sjukvårdshuvudman innebär särskilda utmaningar och merkostnader. Dessa har redovisats till regeringens särskilde
utredare för kostnadsutjämningssystemet. För att kunna leva upp till
hälso- och sjukvårdslagens intention om vård på lika villkor för hela be18 (64)
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folkningen, har det på Gotland vuxit fram ett utbud av hälso- och sjukvård som är omfattande i förhållande till befolkningsunderlaget. Region
Gotlands möjlighet till strukturella effektiviseringar är ytterst begränsade. Inom Stockholm-Gotlandregionen är samverkan etablerad inom
ett flertal medicinska områden samt områden med anknytning till hälsooch sjukvård.
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Ö-läget innebär att offentlig sektor i viss mån behöver vara överdimensionerad för att kunna tillgodose invånarnas nuvarande behov av offentlig service. Detta gör att sektorn är förhållandevis stor. Region Gotland
är öns i särklass största arbetsgivare med drygt sex tusen anställda. Gotland är även ett av de län i landet som har flest antal statliga arbetstillfällen per invånare6. Av kvinnor i arbetsför ålder, boende på Gotland,
arbetar cirka 50 procent inom offentlig sektor, jämfört med männens
cirka 20 procent. Tjugosex procent av de gotländska kvinnorna arbetar
inom vård- och omsorgssektorn.



Ö-läget innebär behov av en bred kultur- och fritidsverksamhet på Gotland. Det är inte möjligt att ta del av närliggande kommuners utbud.



Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland är nytillkomna faktorer som, bland annat, kan påverka infrastrukturen. Utifrån förändrat omvärldsläge och samhällskritisk infrastruktur stärks nu arbetet med krisberedskap och civilt försvar
på Gotland. Ön är strategiskt viktig ur ett militärt perspektiv, och det
finns särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar
mot bakgrund av geografiska och logistiska förutsättningar. För vissa
samhällsfunktioner är det centralt att kunna säkerställa en ö-drift av
flera viktiga samhällsfunktioner. Mot den bakgrunden är uppbyggnaden
av ett modernt totalförsvar, militärt och civilt, särskilt i fokus på Gotland.



Gotlands särpräglade geologi och hydrologi skapar särskilda utmaningar
gällande tillgången till vatten av god kvalitet7. Grundvattnet är sårbart
och tillgången är på sina ställen väldigt begränsad. Samtidigt är tillgången till vatten av godtagbar kvalitet en av de viktigaste förutsättningarna för att bostäder och verksamheter ska kunna etableras.



Öars särskilda förhållanden och behov, med utgångspunkt från särskilt
deras geografiska lägen, uppfattades tidigt inom EU. I fördragets avdelning om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, artikel 174,
finns ö-regioner sedan länge upptagna bland de regioner till vilka särskild hänsyn ska tas, för att minska skillnader mellan olika regioner.

Kartläggning av statlig närvaro och service i länen, Länsstyrelserna 2019
Gotlands grundvatten och dricksvatten, Förutsättningar och utmaningar inför framtiden, Region Gotland 2016
19 (64)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Befolkning och befolkningsutveckling
Befolkningens storlek och sammansättning är viktiga faktorer som påverkar förutsättningarna till regional utveckling och tillväxt. Gotland har för närvarande en historiskt sett rekordsnabb befolkningstillväxt och det är en förändring som inträffat på kort tid. En förväntad tillväxt av unga och framför allt äldre och samtidigt en minskning av yrkesaktiva, leder
till att färre ska försörja fler.
Befolkningsutveckling på Gotland

Den 31 december 2018 hade Gotland 59 249 invånare, varav 29 676 kvinnor
(50,1 procent) och 29 573 (49,9 procent) män. Under 2018 ökade befolkningen
med 654 invånare.
Gotland har ett negativt födelsenetto, det vill säga antalet födslar färre än antalet som avlider. Det innebär att Gotland saknar förutsättningar att generera naturlig befolkningstillväxt. En nödvändig förutsättning för att befolkningen ska
fortsätta växa är att nettoinvandringen, från andra delar av Sverige och/eller utlandet, varje år blir högre än födelseunderskottet.
Gotland har i nationell jämförelse en låg andel utlandsfödda i befolkningen,
cirka sex procent. Antalet nyanlända personer med uppehållstillstånd har ökat,
om än från en mycket låg nivå. Åren 2019-2028 prognostiseras Gotlands befolkning öka årligen, och 2021 beräknas Gotland passera 60 000 invånare8.
Samtliga delområden på ön, det vill säga Visby Södra, Visby Norra, Fårösund,
Slite, Roma, Klinte och Sudret beräknas få ökad befolkning.
SCB har på Region Gotlands uppdrag gjort en befolkningsprognos ända fram
till 2040. Det ska tydligt poängteras att en så lång tidsperiod innebär betydande
osäkerheter. Prognosen ger en fingervisning baserat på ett antal antaganden om
fruktsamhet, immigration, inrikes flyttningar, dödlighet och utrikes flyttningar
samt immigration. SCB:s prognos landar i att Gotland når en befolkning strax
över 65 000 först år 2040, att jämföra med målet i Vision Gotland 2025 (befolkningsmål 65 000 personer år 2025).
Gotlands demografiska utmaningar är framför allt befolkningssammansättningen och utvecklingen mot allt fler äldre och färre i yrkesaktiv ålder.
På Gotland utgör idag åldersklassen 65+ cirka 25 procent av Gotlands totalbefolkning, att jämföra med ett riksgenomsnitt på 19,7 procent. Åldersklassen
65+ prognosticeras utgöra en stor del av Gotlands kommande befolkningstillväxt. Detta samtidigt som antalet invånare i yrkesaktiva åldrar förväntas minska
kraftigt. År 2027 beräknas åldersklassen 65+ utgöra 27,6 procent av totalbefolkningen, och åldersklassen 80+ närma sig en andel på tio procent. År 2040
beräknas åldersklassen 65+ utgöra nära 30 procent och åldersklassen 80+ dryga
16 procent.
En förväntad tillväxt av äldre, parad med samtida minskning av yrkesaktiva, leder till att försörjningskvoten ökar. 2018 uppgick kvoten (antalet 0-19 och 65+
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som andel av 20-64 år) till 83,3. Det innebär att på 100 personer i yrkesaktiv ålder finns 83 personer som är yngre eller äldre. I landet som helhet var kvoten
75,3. 2027 prognostiseras Gotlands kvot bli hela 96,8 och 2040 är kvoten 100.
Det betyder i så fall, att det totala antalet unga och gamla kommer att vara nästan lika många som antalet yrkesaktiva. En relativt sett mindre andel av befolkningen i yrkesaktiv ålder kommer att behöva axla bördan och försörja en större
del i icke yrkesaktiva åldrar. När det gäller befolkningens uppdelning efter kön
förväntas nulägets fördelning förbli stabil.
Den demografiska utvecklingen kommer att betyda ökat behov av resurser till
skola, vård och omsorg. Hur Gotland förmår hantera de demografiska utmaningarna påverkar förutsättningarna för att uppnå centrala mål som hållbar tillväxt, kompetensförsörjning, jämlik folkhälsa och social sammanhållning.
Befolkningsutvecklingen i Sverige

Hela Sveriges befolkning ökar. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet, mellan landsbygder och städer och mellan olika åldersgrupper.
Det är främst gles- och landsbygdsområden som får en minskande andel i yrkesaktiv ålder samtidigt som andelen äldre ökar.
Arbetsförmedlingen presenterade under våren 2019 en analys av Sveriges framtida sysselsättning, som avser tiden 2018-20309. Myndigheten sammanfattar sina
slutsatser och utmaningar enligt följande:
Mellan åren 2018 och 2030 bedöms befolkningen i yrkesaktiv ålder att minska i
sex av 21 län. Störst andel i yrkesaktiv ålder 2030 kommer Stockholms län att
ha (64 procent) och Gotlands län lägst (55 procent). Det generella mönstret är
att befolkningen i yrkesaktiv ålder ökar i storstadsregioner, storstadsnära pendlingskommuner och större städer och minskar i landsbygdskommuner och generellt i mindre kommuner. De som är i yrkesaktiv ålder är redan i dagsläget andelsmässigt ojämnt fördelade i landet, och det förväntas fortsätta vara så.
Sammantaget innebär detta att förutsättningarna för arbetskraftsförsörjningen
framöver kommer att försämras generellt, men att det också ser väldigt olika ut
i olika delar av landet.
De län och kommuner som får ett minskat antal invånare i yrkesaktiv ålder, så
som Gotland, är i stort sett samma län och kommuner som kommer att få en
ökad andel äldre över 80 år fram till 2030. Till 2030 utgör utrikes födda den
största delen av befolkningsökningen. Utrikes födda i yrkesaktiv ålder kommer
att öka i samtliga län och i samtliga kommuner, utom i sju. Inrikes födda minskar däremot i alla län utom sju.
Detta innebär att Sveriges arbetskraftsresurs främst står att finna bland utrikes
födda. Utrikes födda, som grupp, har generellt lägre sysselsättningsgrad, högre
arbetslöshet, lägre utbildningsnivå och särskilda utmaningar i form av språksvå-
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righeter. Att hitta vägar att tillvarata den resurs som utrikes födda utgör blir något av en ödesfråga, särskilt i de delar av landet där antalet äldre blir fler och de
i yrkesaktiv ålder allt färre.
Demografi och välfärd – utmaningar och möjligheter

Den demografiska utvecklingen ökar behovet av välfärdstjänster. Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat behov av välfärdstjänster, ett ökat kostnadstryck på offentlig sektor samt ett stort behov av arbetskraft.
I den demografiska utvecklingen finns även möjligheter. En ökad efterfrågan på
välfärd ökar behovet av hälsorelaterade produkter, tjänster och lösningar. Innovativa lösningar möter således en växande marknad. Det finns ett stort politiskt
intresse, såväl från EU som från regeringen, att stödja innovation inom detta
område.


Den demografiska utvecklingen ställer finansieringen av välfärden inför utmaningar.
En åldrande befolkning ökar efterfrågan på välfärdstjänster och utsätter
välfärdssystemen för en ökad press. Att öka antalet arbetade timmar i
ekonomin, och få fler i arbete är väsentligt för att kunna hantera konsekvenserna av en åldrande befolkning.



Den demografiska utvecklingen är en drivkraft för innovation. En ökad efterfrågan på välfärd ökar behovet av hälsorelaterade produkter, tjänster och
lösningar. Eftersom den demografiska utvecklingen till stora delar är
global möter innovativa lösningar på området en stor och växande
marknad. Logiken är att växande sociala behov driver ekonomisk utveckling.



Den demografiska utvecklingen ställer välfärdssektorn inför kompetensförsörjningsproblem. I takt med en ökad efterfrågan på välfärdstjänster ökar behovet
av medarbetare inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och social omsorg. Efterfrågan på arbetskraft nationellt beräknas att växa kraftigt
samtidigt som tillgången till arbetskraft bedöms bli oförändrad.

Bostadsmarknad och bostadsförsörjning
Bra bostäder och boendemiljöer utgör förutsättningar för en hållbar tillväxt och välfärd. Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller livskvalitet, att attrahera människor att bosätta
sig eller stanna kvar i regionen. Det är även en grund för näringslivets och universitets konkurrenskraft. Vid rekrytering av arbetskraft och för att locka studenter till ön är tillgången
till bostäder och attraktiva boendemiljöer ofta en avgörande faktor.
Region Gotland tar under 2019 fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. I
remissförslaget specificeras ett antal utmaningar som ligger till grund förslaget
till riktlinjer. Dessa är;
 Långa kötider för en hyresrätt i framför allt Visby.
 En åldrande befolkning ställer krav på anpassat boende.
 För få boenden på privata marknaden är tillgängliga för förhyrning året
runt.
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För få prisvärda bostäder byggs som genomsnittsgotlänningen har råd
med.
Planlagd mark för bostäder på lång sikt är begränsad och måste säkerställas.
Bostadsbyggandet på landsbygden kräver stimulans för att stärkas.
Hela Gotland ska vara attraktivt för boende.
Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden (nyanlända, människor med neuropsykiatriska diagnoser, ungdomar, studenter).

Goda boendemiljöer och attraktivitet

Människors ökade rörlighet medför att platsens attraktivitet blir en allt viktigare
faktor för att dra till sig boende och företag. Det är bland annat viktigt för att
attrahera den kompetens som företagen behöver till ön. På senare år har flera
studier pekat på att mönstren för geografisk rörlighet på arbetsmarknaden förändras och blivit mer komplexa. Ett viktigt inslag i denna förändring är att
människor i allt större utsträckning prioriterar attraktiva boendemiljöer. Människor söker en livsmiljö som ger möjlighet att kombinera ett bra boende med arbete, service, omsorg och fritid. Det innebär att boendet i ökande grad skapar
förutsättningar för arbete, inte tvärtom.
EU-kommissionen konstaterar i sin landrapport 2019 att bostadsbristen länge
varit en avgörande utmaning för Sverige och att den beror på otillräckligt bostadsbyggande i kombination med den demografiska utvecklingen.
Gotlands bostadsmarknad

En väl fungerande bostadsmarknad är en nödvändig förutsättning för att kunna
skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt
perspektiv som ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Gotlands ö-läge innebär att det inte finns några angränsande län som direkt berör eller berörs av bostadsbyggandet på Gotland. Det finns även en rad restriktioner att förhålla sig
till, till exempel naturreservat, grundvattentillgång och vattenskyddsområden,
militärens närvaro och dess påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller
osv.
Behov av fler bostäder handlar inte alltid om ökat behov av nybyggnation. Lika
lite som Sverige i stort har Gotland möjlighet att tillgodose ökad efterfrågan på
bostäder enbart via nyproduktion av bostäder. Nyproduktionen står för en liten
av del av den totala bostadsmarknaden. Att på olika sätt stimulera flyttkedjor är
sätt att säkerställa en mer optimal användning av det befintliga bostadsbeståndet.
På Gotland fanns år 2017 totalt 28 789 bostäder i varierande form. Det motsvarar 2,04 invånare per bostad att jämföra med riket som helhet där motsvarande
siffra är 2,08. Ca 60 procent av bostäderna utgörs av småhus och 40 procent av
hela beståndet är ej permanentboende. Antal fritidshus är 11 645, vilket är dubbelt så hög andel som rikssnittet. Den vanligaste upplåtelseformen är eget
ägande som utgör ungefär 50 procent av det totala beståndet. Fördelningen av
övriga upplåtelseformer är cirka 31 procent hyresrätter respektive 19 procent
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bostadsrätter. Sett till enbart flerfamiljshus är ungefär 55 procent hyresrätter
och 45 procent bostadsrätter.
Bostadsbyggandet på Gotland har varierat mellan åren, men har ökat konstant
från tidigt 2000-tal och framåt med ett tydligt uppsving från år 2016. Framför
allt har det byggts lägenheter i flerbostadshus. Under åren 2007-2018 färdigställdes drygt 1600 bostäder, varav ca 680 är bostadsrätter, ca 320 hyresrätter
och resten äganderätter.
De senaste åren har Gotland haft en hög prisutveckling på framför allt bostadsrätter och de senaste fem åren rikets snabbaste prisutveckling på fritidsbostäder. En för Gotland viktig parameter är att många som efterfrågar fritidshus
och även andra bostäder i länet bor i delar av Sverige med en högre prisbild.
Detta har påverkat utveckling av bostadsmarknaden och fört med sig högre priser än vad som skulle varit fallet om efterfrågan enbart bestod av lokalbefolkningen och lett till att många fastighetsägare på Gotland inte är folkbokförda
här.
I den årliga bostadsmarknadsenkäten som genomförs av Boverket bedöms länets bostadsmarknad som helhet vara i obalans samt att det råder fortsatt brist
på bostäder i framför allt Visby. Obalansen kan hänföras till ett förväntat underskott av bostäder i centralorterna.
De senaste åren har efterfrågan varit särskilt stor på mindre bostäder, delvis till
följd av polisens och militärens satsningar på Gotland, men också på grund av
att Uppsala universitet Campus Gotland har och kommer att utöka antalet studenter. I den senaste bostadsmarknadsanalysen10 skriver Länsstyrelsen emellertid att bostadsbehovet spänner över samtliga storlekskategorier och att det
finns behov av allt från hyresrätter och bostadsrätter till stadsnära villor och
tomter för egnahemsbyggare.
Bostadsefterfrågan bedöms således vara stor för alla typer av bostäder och till
stor del koncentrerad till Visby. Att fokus ligger på Visby beror huvudsakligen
på den lokala arbetsmarknaden, närheten till service samt att Gotland har en utpräglad säsongsekonomi. Visby har Gotlands största arbetsmarknad och viljan
att arbetspendla mer än någon mil är begränsad. Brist på allmänna kommunikationer gör det dessutom svårt att bo utanför Visby om man inte har bil, vilket
är fallet för till exempel många nyanlända och även för majoriteten av studenterna.
Läget på bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder
och länets popularitet bland fritidshusköpare. På flera delar av Gotland har den
bofasta befolkningen har minskat, medelåldern har höjts och ett ökat antal deltidsboende11. Kraftigt stigande bostadspriser försvårar för hushåll med små eller
begränsade resurser att komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt som de
ökade priserna på framför allt fritidshus, men även andra boendeformer, medför svårigheter för vissa grupper att ta sig in på bostadsmarknaden bidrar den
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ökande andelen delårsboende med en positiv effekt på regionens ekonomi. Allt
fler tillbringar också allt större del av året i sitt fritidshus och detta kan ha en
positiv effekt på ekonomin genom ökat underlag för offentlig service, handel
och övrigt samhällsutbud.
Brist på bostäder för vissa grupper

Vissa grupper har extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och hitta den
bostad som passar just deras behov. Detta gäller särskilt ungdomar, studenter,
nyanlända och personer med funktionsvariation. Bostadsbristen för ungdomar
och studenter beror främst på att det råder ett generellt underskott på hyresrätter på Gotland samt att de lägenheter som finns tillgängliga är för stora, för
dyra eller ligger i områden som är mindre attraktiva för ungdomar och studenter. Den absolut största bristen är dock att många bostäder till förhyrning på
den privata marknaden inte går att hyra 12 månader om året på grund av turistsäsongens mer lukrativa marknad. Det innebär att även om man som t ex student vill stanna på Gotland under sommarlovet och arbeta, så kan man inte det
då man saknar bostad under sommarmånaderna.
För studenter rådde det tidigare balans på bostadsmarknaden förutom just vid
terminsstart. Enligt Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har
dock situationen försämrats och Visby har gått från gul markering till röd, vilket
innebär att det tar minst ett halvår för nya studenter att få tag i en bostad. Kötiden uppges enligt Gotlandshem vara två år för en studentbostad.
Beträffande nyanlända beror bostadsbristen för den här gruppen i likhet med
grupperna för unga och studenter på underskottet på hyresrätter och då särskilt
lägenheter med en rimlig hyresnivå. För nyanlända finns även ett stort behov av
större bostäder då det ofta handlar om familjer med flera barn. Även för nyanlända är efterfrågan störst i Visby då nyanlända i regel saknar bil och ofta också
har ett större behov initialt av kommunal service än genomsnittsmedborgaren.
Trots allmänna kommunikationer är det svårt för de nyanlända att bosätta sig
utanför Visby och de större tätorterna som Slite, Fårösund, Hemse, Klintehamn och Roma.
Den omfattande besöksnäringen innebär att det på Gotland finns ett stort antal
säsongsarbeten inom framförallt service vilket medför ett behov av säsongsbostäder. Säsongsarbetare hänvisas till samma ”sommarmarknad” som turister vilket innebär dyra och ofta kortsiktiga lösningar. Flera näringsidkare i Visby
anger att bostadsmarknaden för säsongsarbetande medför en problematik genom att meriterad personal måste tacka nej till erbjudna arbeten då det inte
finns möjlighet att hitta boende. Detta gäller dock inte bara personer som ska
arbeta inom den privata sektorn, även den offentliga verksamheten behöver ett
stort antal vikarier där det främst är sjukvården som har ett stort behov av säsongsarbetande vårdpersonal.

Kultur och fritid
Ett levande kulturliv och ett aktivt föreningsliv liv är en självklar del av det demokratiska
samhället och ett kännetecken för en dynamisk och attraktiv region. Det ger Gotland en god
livsmiljö, inte minst för barn och unga. Ett aktivt föreningsliv stärker den sociala samman-
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hållningen och tilliten mellan människor. Kulturen har en betydelsefull roll för utveckling, demokrati och social hållbarhet. Såväl det stora professionella kulturutbudet som möjligheterna
att själv vara aktiv och skapande har stor betydelse i gotlänningens vardag.
Konst och kultur kan definieras på många olika sätt. Med det humanistiska och
konstnärligt orienterade begreppet avser vi olika uttryck av konstnärligt skapande, som i form av litteratur, bildkonst, musik, teater, film, design etc. eller
som musei- och biblioteksverksamhet kan beskrivas som ”kulturens kärna”.
Kultur fungerar ofta även som en, oftast positiv, dimension inom andra verksamheter vilket kan beskrivas som ”kultur som verktyg”. Det senare handlar
ofta om kulturens bidrag till attraktivitet och god livsmiljö, kreativitet, entreprenörskap och företagande, demokrati, undervisning, mångfald och folkhälsa och
som besöksanledning.
Ett rikt kulturliv

På Gotland finns ett rikt utbud av kultur genom många kulturutövare, väl fungerande länsinstitutioner, professionella kulturskapare och en engagerad publik.
Blandningen av skapande kultur, kulturaktiviteter och företag inom kulturella
och kreativa näringar ger grunden för människors växande och företagsutveckling. Aktörerna inom kulturområdet på Gotland är många. Av många anledningar väljer många konstnärligt begåvade människor att bosätta sig här, vilket
visas av nationell statistik. Enligt Statens Konstnärsnämnd har Gotland den
näst högsta densiteten konstnärer i landet. Cirka 22 procent av elever mellan 715 år deltog under 2017 i musik- eller kulturskola12.
Kulturella och kreativa näringar växer starkt

De kulturella och kreativa näringarna (KKN)13 växer i Sverige. Störst andel av
det samlade näringslivets verksamheter i respektive region fanns i Stockholm,
Skåne och Västra Götalandsregionen. Men den största andelsmässiga ökningen
av kulturella och kreativa verksamheter i relation till alla verksamheter i näringslivet har skett i tre mindre regioner, Blekinge, Gotland och Kronoberg14. Inom
filmens område har Region Gotland lite av en särställning inom KKN med
Gotlands filmfond och Film på Gotland, och genom en nyligen antagen filmstrategi görs medvetna satsningar för ökad kommersiellt filmproduktion.
Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen ger regionerna uppdraget att fördela de statliga
medlen till den regionala kulturverksamheten. Planering för kultursamverkansmodellen görs genom en regional kulturplan, som tas fram i bred samverkan
med kulturlivet och den ideella sektorn. Kulturplanen, och de mål och strategier
som anges där, omfattar hela det gotländska kulturlivet även om det ekonomiska stödet går till de regionala professionella kulturinstitutionerna. Dessa kulturinstitutioner spelar en stor roll för det gotländska samhället, har en stark lokal förankring och är viktiga för besöksnäringen. Länsinstitutioner, som har år-
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Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada
Tillväxtverket har definierat vilka branscher och delområden som ingår i begreppet och indelning sker efter SNI-koder. Summarisk kan sägas att de branscher som ingår i KKN-begreppet är Scenkonst, Bild och form, Mode, Reklam,
Audiovisuella verksamhet, Press/Media/Litteraturförmedling och Litterärt och konstnärligt skapande samt Kulturarv.
14
Kreametern – analysrapport, den kulturella och kreativa sektorns ekonomiska utveckling 2010–2016, Tillväxtverket
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ligt statligt stöd och ingår i Kultursamverkansmodellen är Gotlands museum inklusive konstmuseet, GotlandsMusiken, Länsteatern, Film på Gotland, Länsbiblioteket och de sju kulturkonsulenterna.
Ett omfattande föreningsliv

Gotland är unikt på många sätt, så även inom föreningslivet. På ingen annan
plats finns ett lika omfattande föreningsliv som här. Det finns cirka 40 000
medlemskap i gotländska föreningar. På Gotland finns till exempel 73 hembygdsföreningar, 62 bygdegårdsföreningar och en mycket stark sockentillhörighet Gotlänningar har en tradition i att gå samman för gemensamma intressen.
Vi bor glest och därför har det bildats många små föreningar istället för ett fåtal
stora. Ett aktivt föreningsliv stärker den sociala sammanhållningen och tilliten
mellan människor.
Idrotten har en särställning

Idrotten har en särställning genom sitt stora föreningsantal, antal idrotter och
utövare. Idrotten bidrar med möjlighet till fysisk aktivitet (inklusive FaR, fysisk
aktivitet på recept), social delaktighet, integration men även till besöksnäringen
genom evenemang och idrottsutbyte. Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar
2017 per invånare i åldern 7-12 år var 36, i åldern 13-16 år 45 deltagartillfällen.15
Konceptet Idrottens Ö är etablerat sedan länge och är ett samarbete mellan den
gotländska idrottsrörelsen och besöksnäringen på Gotland, för evenemang, läger och turneringar på ön.
Stora och unika kultur- och naturvärden

Gotlands natur och kultur är attraktiv ur besökssynpunkt, men har också ett
värde för alla som bor på ön. Det muromgärdade världsarvet Visby Hansestad
är för många den mest påtagliga bilden av Gotland som en ö med rik historia.
Men kulturarvet är rikt på hela ön. Nämnas kan öns 92 medeltida kyrkor,
Bungemuseet och ett åttiotal andra mindre museala inrättningar, Bergmancenter på Fårö som tillvaratar det filmiska arvet och Stångaspelen med pärk och
"Stanggstörtning" som tillvaratar forntida idrott och lekar.
Kulturarvet består av uttryck för mänsklig verksamhet, exempelvis byggnader
och fornlämningar, men även traditioner, berättelser och konst. Kulturarvet innebär inte enbart att arvet ska beskrivas, vårdas och bevaras utan att det också
kan utvecklas och användas. Så sker också, t ex med Visbys alla ruiner, som genom Gotlands Museum är möjliga att besöka för alla och envar, med Bläse f.d.
kalkbruk som förutom ett museum också är attraktivt som konsert- och möteslokal. Varje år i vecka 32 firas Medeltidsveckan, som med sina 40.000 besökare
förvandlar staden till en medeltida scen. Gotland har en unik position med sin
kombination av både stor specialisering inom kulturarvsområdet och goda förutsättningar för företagande inom området. Kulturarvet som affärsmöjlighet är
en drivkraft för tillväxt och utvecklas nu bland annat i projekt Kulturarvsinkubator, som Riksantikvarieämbetet driver.

15

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada
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Gotlands naturreservat är en stor resurs för friluftslivet och för den biologiska
mångfalden. Det finns goda möjligheter att vistas i naturen. Inte alla reservat
lämpar sig dock för friluftsliv och i vissa områden är skyddsbehovet av naturen
så pass starkt att det inte är lämpligt att öka antalet besökare.

Infrastruktur och kommunikationer
Möjligheterna till säkra, snabba och hållbara resor och transporter till arbete och service är en
förutsättning för människor och företagande, i hela landet såväl som på Gotland.
Väl fungerande kommunikationssystem är avgörande för många människors
tillgänglighet till arbete, studier, service och fritid, liksom för en stor del av näringslivets tillgänglighet till marknader och produktionsområden. Transporter
och resor är inom nästan alla samhällsområden och utveckling av nya verksamheter basen för att kunna driva verksamheter, produktion och handel.
Strukturförändringar påverkar transportbehoven och transportmönster. Trafiksystemen måste kunna anpassas till nya behov och nya samhällsutmaningar,
såsom till en omställning mot minskad klimatpåverkan från resor och transporter. Som exempel trädde inom det klimatpolitiska ramverket klimatlagen i kraft
1 januari 2018. Som långsiktigt klimatmål ska Sverige senast år 2045 inte ha
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För inrikes transporter gäller
att växthusgasutsläppen ska ha minskat med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010 (den inrikes luftfarten ingår inte då den ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS).
Gotlands läge gör ön helt beroende av färje- och flygtrafik. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket
god tillgänglighet. Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper och
trafikslagen kompletterar varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda transportlösningar som utgår från invånarnas, näringslivets och besökarnas behov.
En hållbar tillväxt och utveckling kräver god tillgänglighet till fastlandet avseende res- och transporttid, pris, turtäthet, ankomst och avgångstider samt avseende kapacitet. Utöver detta behöver Gotland även integreras mer i de nationella och internationella trafiksystemen, för såväl gods- som persontrafik.
De areella näringarna, livsmedelsindustrin, stenindustrin och besöksnäringen är
sedan länge viktiga näringar på Gotland. Samtliga är starkt kommunikationsberoende. För de areella näringarna är väl fungerande färjetrafik, infrastruktur och
hamnar avgörande. Huvuddelen av produktionen exporteras, framför allt via
hamnarna i Visby och Klintehamn. Insatsvaror för jordbruket transporteras till
Klintehamn. Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna är
omfattande. Inom stenindustrin på norra Gotland transporteras produkterna på
egna fartyg från egna hamnar. För täkter på andra delar av Gotland finns förfrågningar om att nyttja Klintehamns hamn. På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor vikt för
att säkerställa att godstransporterna till och från Gotland fungerar.
Gotland är en stor besöksdestination. För besöksnäringen är kommunikationerna till och från Gotland avgörande. Antalet invånare mer än fördubblas under
de mest intensiva sommarveckorna. Ungefär hälften av besökarna bor utanför
Visby med omnejd. Då även besökarna bor spritt över ön liksom det faktum att
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besöksmålen finns över hela ön gör tillgängligheten på det gotländska vägnätet
viktig. Näringslivets utveckling av produkter som ska möta ett ökat antal kryssningsbesökare är beroende av en väl fungerande infrastruktur i samband med
anlöp och till Gotland i övrigt. För detta krävs fortsatt samverkan mellan Region Gotland, hamnen och näringslivet exempelvis kring transporter, infrastruktur och service.
Bland annat inför upphandlingar av färjetrafiken till Gotland har Trafikrådet
(forum för information och samråd i kommunikationsfrågor, som Region Gotland ansvarar för) tagit fram Gotländska ståndpunkter för hur färje- och flygtrafiken ska fungera. De senaste togs fram 2012. I de gotländska ståndpunkterna
ingår:
 Hela resan och transporten ska fungera smidigt och enkelt.
 Två fastlandshamnar – en nordlig och en sydlig.
 Snabba resor och transporter – varje dag året runt.
 Tur och retur över dagen till hela Sverige.
 Konkurrenskraftiga och låga priser.
 Godstransporter till konkurrenskraftiga priser
 Tonnage med hög reskvalitet, komfort och säkerhet.
Färjetrafiken

I färjetrafiken trafikeras Nynäshamn med två dubbelturer per dag och Oskarshamn med en. Under för-, sommar- och eftersäsong är antalet dubbelturer per
dag betydligt fler. Färjorna är höghastighetsfartyg och överfartstiden på linjerna
är drygt tre timmar. Färjorna är både gods- och passagerarfartyg.
Resandet och transporterat gods har kontinuerligt ökat. År 2018 reste knappt
1,8 miljoner passagerare med färjorna. Under den senaste tioårsperioden har resandet inom färjetrafiken ökat med drygt 200 000 personer. Sett ytterligare tio
år tillbaka har resandet ökat med drygt 600 000. Ökningen kan särskilt sättas i
samband med att höghastighetsfärjorna sattes i trafik i början av 2000-talet.
Av personresorna går cirka 25 procent på den södra linjen (Oskarshamn) och
75 procent på den norra (Nynäshamn). Andelen resande med Gotlandsrabatt
(mantalsskrivna på Gotland) är cirka en fjärdedel. Godstransporterna är ungefärligen jämt fördelade på de båda linjerna, men transporterade varuslag skiljer
sig åt.
Möjligheterna att resa till och från hamnarna med kollektiva färdmedel varierar.
I Nynäshamn är tillgängligheten god, medan den växlar i både Oskarshamn och
Visby.
Staten har det ekonomiska och politiska ansvaret för färjetrafiken till och från
Gotland. Genom trafiken ska Gotland tillförsäkras en tillfredsställande tillgänglighet, för personresor och för näringslivets behov av godstransporter, samt
skapa förutsättningar för regional utveckling. Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och Destination Gotland, omfattar tio år, och påbörjades 2017. I nuvarande trafikavtal ingår bland
annat ökad passagerarkapacitet, takpris för gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare, att ett fartyg ska drivas med LNG (liquefied natural
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gas, flytande naturgas) och att minst hälften av turerna ska genomföras med
LNG-drift. Inför kommande trafikavtal är ett regionalt inflytande viktigt för att
bidra till att effektiva trafiklösningar kan utformas.
Sedan 2009 är det möjligt (genom en ändring i den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland) att driva trafik till Gotland under kortare eller
längre perioder, utöver den trafik som upphandlas. Under sommaren 2016 drev
Gotlandsbåten trafik mellan Visby och Nynäshamn och Västervik. Sommaren
2017, 2018 och 2019 drev Destination Gotland trafik, utöver den upphandlade
linjetrafiken, mellan Visby och Västervik.
Gotlands hamnar

Enligt Region Gotlands hamnstrategi ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik. Hamnarna på Gotland ägs och drivs av Region Gotland. Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och innanför hamngränsen ansvarar Region
Gotland.
I Visby består verksamheten av linjetrafik (person- och godstrafik), kryssningstrafik, gästhamn samt oljehamn. Godshantering sker i Klintehamn och Slite. I
Klintehamn hanteras företrädesvis gods i form av jordbruks- och skogsprodukter samt kalksten. I Slite hantera allmänt gods och tunga lyft kan genomföras.
De statliga maritima verksamheterna såsom Kustbevakningen, Försvarsmakten
och Sjöfartsverket har även sin bas i Slite.
Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits med
som en del i trafiksystemet. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland
sårbart om något skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period.
Visby hamn har nu landelanslutning för färjorna i linjetrafiken. Miljötillståndet
för hamnen har under 2019 uppdaterats, då mängden hanterat gods låg nära
tillåten gräns. Hamnarna i Visby och Klintehamn är riksintressen och en precisering av riksintressena pågår förnärvarande (Trafikverket ansvarar). För inre
hamnen i Visby pågår en förstudie som underlag för vidare planläggning. Den
innefattar att se på möjligheterna att utveckla hamnen som en social mötesplats
och samtidigt tillskapa fler arbetsplatser och lokaler. Klintehamns hamn har
muddrats och byggts ut, större fartyg kan nu angöra hamnen, och godshanteringen ökar i hamnen.
Flygtrafiken

Gotland har reguljär flygtrafik året runt och dagligen till Bromma och Arlanda,
och kontinuerligt under året till Göteborg, Malmö och Ängelholm. Chartertrafik finns under delar av året. Under sommarsäsongerna ökar antalet destinationer och flygbolag kraftigt.
Antalet flygpassagerare har under den senaste tioårsperioden ökat kraftigt, men
det senaste året har resandet minskat. 2018 reste drygt 465 000 personer med
flyg till och från Gotland.
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Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger och driver flygplasten, som ingår i
det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge gör att flygplatsen har en
beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen har också militär
trafik.
Arlanda och Bromma fyller olika funktioner och kompletterar varandra utifrån
resenärernas behov. Mer än 90 procent av Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål, eller utgångspunkt. Lite mer än hälften av Brommaresenärerna reser i tjänsten, många av dem över dagen. Bland de som reser
via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som byter
flyg på Arlanda.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. För att förbättra tillgängligheten till och från flygplatsen driver Region Gotland och Swedavia ett
gemensamt projekt. Swedavia genomför för närvarande en ombyggnad av terminalen.
Cykeltrafik

Fokus på hållbara resor innebär ett ökat behov av att utveckla såväl gång- som
cykelvägnätet, längs de statliga vägarna och i tätorterna. Det ger flera positiva
effekter för en hållbar samhällsplanering, förbättrad folkhälsa, minskar buller,
avstånd och barriärer och kan på det sättet öka ortens attraktivitet.
I Cykelplan Visby 2015 – 2025 prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. Ambitionen är att
även ha cykelplaner för de övriga större tätorterna. Den snabbt växande elcykeltrenden ökar antalet cyklister och cykellängd både för pendling och för cykelturister.
Ett par cykelleder har byggts längs det statliga vägnätet, på väg 149 Visby –
Lummelunda och på väg 140 Visby – Västergarn. Dessa används såväl för vardagscykling som av besökare. Byggande av ytterligare en sträcka pågår, Västergarn – Klintehamn. Cykling är en viktig del för besöksnäringen. En förstudie
har gjorts om förutsättningarna för att utveckla cykelturism på Fårö, Östergarnslandet och Storsudret.
Det statliga vägnätet

Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är
spridda över hela ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet som omfattar 1 500 kilometer, i huvudsak utanför tätorterna. Region Gotland ansvarar för
vägnätet i tätorterna. Därtill finns ett stort antal enskilda vägar.
Ett funktionellt prioriterat vägnät finns utpekat för Gotland. Det omfattar de
viktigaste vägarna avsett funktionerna: dagliga personresor med bil, godstransporter, långväga personresor med bil samt dagliga personresor med kollektivtrafik och är i huvudsak delar av de största länsvägarna (140-vägarna).
Trafikverket har i en studie sammanfattat bristerna för det statliga vägnätet,
bland annat i att många vägar är smala, krokiga, bristfälliga vägsidoområden, ut-
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farter med dålig sikt, osäkra korsningar och vägar som går igenom vattenskyddsområden. Ett fördjupat arbete om behov och brister på det statliga vägnätet pågår genom Trafikverket och Region Gotland.
Åtgärdsvalsstudier är framtagna av Trafikverket i samverkan med Region Gotland för väg 148 och Färjeleden/Visbyleden. Ett samverkansprojekt pågår även
vad gäller en fast förbindelse till Fårö. Inom arbetet med Program Klintehamn
2030, i delen trafikinfrastruktur, har Trafikverket och Region Gotland tagit
fram förslag till åtgärder. Vilka åtgärder som kan genomföras prioriteras inom
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur. Nu gällande länsplan för
Gotland gäller perioden 2018 – 2029 och omfattar knappt 250 miljoner kronor,
95 miljoner kr för de fyra första åren.
Kollektivtrafik

Inom kollektivtrafiken drivs busstrafik på ett femtontal linjer på landsbygden.
Turtätheten är högst på linjerna mellan Visby och de största tätorterna. Inom
Visby drivs stadstrafik på sex linjer.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet. Ett regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2019-2030 fastställdes av regionfullmäktige i februari 2019. Programmet syftar till att beskriva hur kollektivtrafiken på Gotland
ska bidra till en hållbar utveckling och avser att lägga grunden för kollektivtrafikens utveckling de kommande åren. Målen för kollektivtrafiken är att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan
och nå ett bättre resursutnyttjande. Programmets övergripande mål och målbild
konkretiseras med mer detaljerade mål och åtgärder. I programmet ingår åtgärder bl.a. för en planering för regelbundna avgångstider, bra anslutningar,
snabba förbindelser, förbättrad tillgänglighet för funktionsnedsatta resenärer,
ökad nåbarhet till viktiga resmål, ökat antal fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel samt för samordning mellan den allmänna och den särskilda
kollektivtrafiken.
Pendling

Den genomsnittliga restiden till arbetet för personer i åldrarna 20-64 år var i
början på 2000-talet drygt 24 minuter. Tio år senare varade en genomsnittlig arbetsresa i 27 minuter, en viss ökning dessa år. Värdena avser effektiv restid, det
vill säga utan eventuell vänte- och bytestid. Den sammanlagda tiden som läggs
på resor nationellt sett tenderade i slutet av 1990-talet vara konstant kring 70
minuter. Studier som gjorts på svenska förhållanden har kommit fram till att
restiden 60 minuter enkel väg är den övre gräns där förändringen i viljan att
resa äger rum. Oftast brukar den maximala pendlingstiden bedömas vara runt
40-45 minuter innan andra alternativ väljs. Familjebilden påverkar också viljan
och sättet att pendla. Vuxna utan barn är mer benägna att pendla kollektivt och
även tidsmässigt längre, än vuxna med mindre barn. De sistnämnda använder i
större utsträckning bil som pendlingsform.
Olika studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort och därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till sin arbetsplats medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och resekedjor som innebär fler stopp för att till exempel hämta barn eller handla.
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På Gotland finns huvuddelen av arbetstillfällena i Visby, och därmed den
största inpendlingen. Visby har ett positivt pendlingsnetto på 4799 personer
Drygt hälften av de med arbete i Visby, både bor och arbetar där. Knappt 1 500
pendlar från Visby och cirka 800 gör det till fastlandet, ungefär lika många som
pendlar in därifrån. Fler kvinnor än män pendlar till Visby, det omvända gäller
utpendlingen från Visby till fastlandet. Även Slite och Hemse, som de största
serviceorterna, har positiva pendlingsnetton.
Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och arbetsplatser är viktiga. Drygt hälften av invånarna, drygt
29 000 personer, har en restid med bil till Visby på maximalt tio minuter. Drygt
88 procent har en restid på mellan 0 till 40 minuter. Cirka 6 500 personer har en
restid på mellan 40 och 80 minuter. När även Hemse och Slite läggs till visar en
tillgänglighetsanalys att drygt 36 000 personer, 63,5 procent, har en restid med
bil på upp till tio minuter till någon av de tre tätorterna. Drygt 99 procent har
en restid med bil på mellan 0 till 40 minuter. Cirka 250 personer har en restid
med bil på mellan 40 till 50 minuter.
Pendling med bil dominerar, och kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen. Gotland är också det biltätaste länet med 610 personbilar i trafik
per tusen invånare årsskiftet 2018/19. Körsträckan per personbil och år är dock
lägst i Sverige, 1000 mil per år.
År 2017 pendlade 1184 personer till länet. Samtidigt pendlade 2 212 personer ut
från länet. Antalet män som pendlar till och från länet är större än antalet kvinnor. För både kvinnor och män är utpendlingen större in inpendlingen.
Digital infrastruktur och digitalisering

Gotland har ett mycket väl utbyggt fibernät över hela ön och intar en tätposition bland landets regioner. Bredbandsutbyggnaden har skett i form av så kallade sockenprojekt, genom bildande av fiberföreningar, och har uppmärksammats i landet som ett lyckosamt arbetssätt. Att upprätthålla det gotländska bredbandsnätet, med redundans, robusthet och en stabil ägar- och förvaltningsstruktur är centralt.
Totalt har 88 procent tillgång till fiber med en hastighet på minst 100 Mbits/s.
Inom tätort eller småort har 89 procent av hushåll och arbetsställen denna tillgång, utanför tätort eller småort 83 procent16. Regeringens bredbandsmål att
minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till uppkopplingar på minst 100 Mbit/s år 2020.
Gotlands Regionala digitala agenda17 för 2015-2020 sätter fokus på ett antal områden för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Områdena är digital stött företagande, utveckling av e-tjänster, ökad IT-användning,
digital stödd samhällsplanering och digital stödd utbildning. Ett exempel som
uppmärksammats nationellt är DiSa-projektet (Digital samhällsbyggnad), som

16
17

Bredbandskartan, PTS
http://www.digitalagotland.se/1135
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genomförs med finansiering från den europeiska regionala utvecklingsfonden
och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel. Projektet syftar till att utveckla och effektivisera hela samhällsbyggnadsprocessen och bidra till ökad tillväxt och ett hållbart samhällsbyggande. Andra viktiga mål är ökad likabehandling och jämställdhet när det gäller möjligheten att delta i samhällsutvecklingen,
samt att utjämna skillnader i delaktighet mellan stad och landsbygd.
Företag påverkas på många sätt av digitaliseringen, bland annat när det gäller att
utveckla nya produkter och tjänster. Digitaliseringen kan också bidra till en effektivare produktion, att nå nya marknader samt möjligheter att expandera och
utveckla marknadsföringen och kundkontakterna. Att utveckla och använda digitala lösningar är ett sätt att stärka hela Gotlands attraktionskraft för företagare, liksom för att stötta det gotländska näringslivets konkurrenskraft.
För offentlig sektor handlar digitalisering inte bara om att göra befintliga arbetsprocesser och arbetssätt digitala. Det handlar också om att våga omvärdera hur
uppdragen ska utföras, samt att digitalisering ska ses som ett verktyg för ett mer
genomgripande förändrings-, innovations- och utvecklingsarbete.
Tillväxtverket har gjort en fördjupning kring små och medelstora företags digitalisering utifrån enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 2018.
Där framkommer det att det finns skillnader i företagens digitalisering beroende
på storlek och bransch. Det finns även skillnader vad gäller vilka delar av företagens verksamhet som är digitaliserade. Gotland är ett av de län där de små
och medelstora företagen i snitt har lägst digitaliseringsgrad, 3,9 enligt digitaliseringsindex, vilket är samma nivå som Kalmar och Blekinge län. Digitaliseringsindex för samtliga svenska små och medelstora företag är 4,3.
Offentlig och kommersiell service

Tillgången till kommersiell service på Gotland är god18. Ungefär 75 procent av
befolkningen har mindre än 5 minuter med bil till närmsta serviceställe, drygt
20 procent har mellan 5-10 minuters avstånd och cirka 3 procent mellan 10-20
minuter. Gotland är ett av sex län i Sverige där ingen individ har mer än 20 minuter med bil till närmsta serviceställe. Serviceställens lokalisering på den gotländska landsbygden är i stort sett densamma avseende dagligvaror och tankstationer. Flertalet tankstationer på landsbygden är lokaliserade vid en befintlig
dagligvarubutik.
Den platsbundna offentliga service Region Gotland som organisation – i detta
fall som både kommun och region – tillhandahåller för både boende och besökare, är av stor vikt för en attraktiv livsmiljö och för arbetstillfällen över hela
ön. Strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-203019 belyser hur Region Gotlands servicestruktur ska utvecklas geografiskt. De serviceslag som ingår är hälso- och sjukvård, omsorg, kultur i form av bibliotek, fritid i
form av badhus och ishall samt skola. Strategin utgör en grund för Region Got-
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lands beredning och beslut rörande serviceverksamheternas anpassning och utveckling, på ett långsiktigt hållbart och koordinerat vis för att hantera rådande
och förväntade ekonomiska utmaningar och förändrade demografi.
Olika orter på Gotland erbjuder olika värden och har olika funktioner och påverkan på sin omgivning. Aspekter som påverkar vilken funktion en ort har är
bland annat storlek, läge och tillgänglighet, bostadsutbud, serviceinnehåll samt
arbetsmarknad. I Visby som regionalt centrum finns såväl huvuddelen av den
offentliga och kommersiella servicen som de största arbetsplatserna. Hemse
och Slite är efter Visby de två största tätorterna med cirka 1500 invånare. Även
Klintehamn, Roma och Fårösund är större orter med ett relativt stort serviceutbud. Mindre tätorter med mellan 200 och 500 invånare är på södra Gotland,
Havdhem, Stånga och Burgsvik och på norra Gotland, Lärbro och Tingstäde.
På östra Gotland är Katthammarsvik med drygt 150 invånare en utpekad serviceort

Näringsliv, företagande och entreprenörskap
Gotlands diversifierade näringsliv och starka entreprenörskap utgör en vital del av öns mångfald och möjligheter, något som under flera år bidragit till titeln Sveriges företagsammaste län.
Företagsklimatet rankas dock lågt och det finns utmaningar med de stora säsongsvariationerna i flera branscher.
Regional ekonomi

Inkomsterna på Gotland är låga om man jämför med andra regioner, oaktat
vilka inkomstmått som används. Samtidigt har Gotland en jämnare inkomstfördelning mellan könen än något annat län.
Mellan låga inkomster och låg ekonomisk tillväxt finns kommunicerande kärl.
Bruttoregionprodukt (BRP) är ett totalmått på länets produktionsförmåga och
här finns ett nära samband mellan totalt befolkningsunderlag och total produktion. Att Sveriges till antal invånare minsta län Gotland hamnar lågt är i princip
normalt. Gotland har senaste åren haft en relativt svag ekonomisk tillväxt.
Gotland har näst lägst BRP per invånare i landet. Blekinge är det enda län med
lägre BRP per invånare än Gotland.
Gotland har Sveriges lägsta BRP per sysselsatt, vilket delvis kan förklaras med
löneläget och branschsammansättningen. Blekinge län, som hamnar näst längst
ner, har en BRP per sysselsatt som är 14 procent högre. Gotland har visserligen
haft uppåtgående trend men förblir enda region vars BRP per sysselsatt understiger 700 000 kr.
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Näringslivet på Gotland

Företagande och entreprenörskap utgör en viktig del av välfärdssamhället. Nya
jobb skapas till stor del i företag, vilket genererar skatteintäkter och finansiering
av den gemensamma välfärden. I företagandets drivkraft ligger även mycket av
potentialen i att möta dagens klimat, miljö- och energiutmaningar. En stor del
av teknik-, varu- och tjänsteinnovationer utvecklas och kommersialiseras av företag.
Under de senaste decennierna har arbetstillfällen framför allt inom olika tjänstenäringar tillkommit på Gotland, medan antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och försvarsverksamheten minskat. Såväl Gotlands bruttoregionprodukt som företagens förädlingsnetto visar svagt uppåtgående kurvor,
med en försiktigt växande marknad för exportprodukter och tjänster till fastlandet, i vissa fall även mot internationella segment.
Besöksnäringen tillsammans med mat- och livsmedelssektorn laddar Gotlands
attraktionskraft och har stark påverkan på viktiga sektorer som bygg, handel
och tjänsteföretag. Sten-, trä- och tillverkning är stabila inslag i industrilandskapet och det gotländska jordbruket är ett av Sveriges till antalet mest aktiva,
lokalt välorganiserade och ledande näringar.
”Startups” och framgångsrika entreprenörer inom digitalteknik öppnar intressanta arenor för nya inflyttare, vilket i sin tur skapar strukturella utmaningar i
såväl bostadsbyggande som lättillgängliga innovationsforum, avgörande parametrar vid val av ny bostadsort. De kulturella och kreativa näringarna växer
starkt på Gotland. Film och musikproduktion fyller de kulturella och kreativa
näringarna tillsammans med kommunikations- och arkitektbyråer, konstnärer
och kulturentreprenörer, verksamheter som globala trendanalytiker beskriver
som avgörande i bidragandet till en konkurrenskraftig plats att leva, bo och
verka på. Väl fungerande och frekvent sjö- eller flyginfrastruktur till Stockholmsregionen, Göteborg och Malmö förstärker näringslivets mobilitet och
närvaro. En internationell flyglinje inom ramen för framtidens elektrifierade
flotta skulle kraftigt öka investerarpotentialen.
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Arbetslösheten på Gotland ligger numera klart under riksgenomsnittet. År 2018
låg arbetslösheten på 4,4 procent, vilket är lägst i landet tillsammans med Jönköpings län. Det är ett vid första anblicken angenämt problem, men de facto ett
centralt hinder för många företags möjligheter till tillväxt. Den förhållandevis
lilla befolkningen gör att krav på utbildning och kompetens kan vara svårbalanserade gentemot arbetsmarknadens relativa bredd.
Gotland besitter unika möjligheter att positioneras som internationell ”hot
spot”, locka etableringar och samarbeten tack vare Energimyndighetens färdplan för Gotland som pilotområde i omställningen till ett hållbart, fossilbränslefritt energisystem i enlighet med energi- och klimatmålen i Agenda 2030.
Det gotländska näringslivets struktur, sett till företagens storlek liknar i stort rikets, men har en något högre andel ensamföretagare, 47 procent jämfört med
42 procent i riket. Företag mellan 1-9 anställda utgör på Gotland 45 procent
och i riket 50 procent. Både på Gotland och i riket är 7 procent företag med
10-49 anställda och 1 procent företag med fler än 50 anställda.
Entreprenörskap

Gotland har en högre andel företagsamma individer, och även ett högre intresse
för att bli företagare än i många andra län. Gotland har en stark entreprenörskapskultur. Hela 16 procent av gotlänningarna är företagare. Nyföretagandet
2018 ligger i topp i Sverige, efter Stockholms län och Skåne. Fördelat efter region återfanns den högsta andelen nya företag ledda av kvinnor på Gotland med
36 procent, och lägsta andel i Västerbotten med 28 procent20.
Gotländska små- och medelstora företag har en något lägre tillväxtvilja jämfört
med riket. 65 procent av de gotländska företagarna uppger att de vill växa när
de tillfrågas om sina framtida ambitioner. Motsvarande siffra för hela landet är
69 procent. Att stimulera tillväxtvilja, visa på samt bistå med möjligheter till expansion är en viktig del av det offentliga främjandesystemet. Sett till samtliga
företags tillväxtvilja framgår att det är ungefär lika många kvinnliga som manliga företagare som vill växa, det vill säga både växa och anställa samt växa utan
att anställa fler. Av kvinnor med företag har 71 procent en tillväxtvilja, och
bland män med företag har 68 procent en tillväxtvilja. Bland ledare för småföretag på Gotland är det idag 27 procent kvinnor (riket 25 procent) och 74 procent män (riket 75 procent).
Företag med vilja att växa har sannolikt ett proaktivt beteende, en god innovationspotential och en högre grad av riskvillighet. Samtidigt utgör de många och
uthålliga småföretagen en av Gotlands styrkor. De kan bidra till att göra näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynna
flexibilitet och omställningsförmåga. En utmaning för det regionala tillväxtarbetet är att förhålla sig både till företag med tillväxtvilja och innovationsförmåga
och till den styrka som finns i det uthålliga småföretagandet.
Gotland är beroende av att det finns människor som vågar, vill och kan vara företagsamma. För dessa, oavsett kön, etnicitet och religion, ska i möjligaste mån
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skapas förutsättningar att driva och utveckla sina företag så att en inkluderande
tillväxt uppnås.
Ungas företagande

Det är viktigt att tidigt stimulera och inspirera till tankar kring entreprenörskap
och företagande. Det bör börja hos flickor och pojkar redan i grundskolan, och
sedan fortsätta på såväl gymnasienivå som högskolenivå. Att skapa en positiv
bild av entreprenörskap i samhället bidrar till ett gott företagsklimat och hjälper
till att bibehålla ett högt nyföretagande.
På Gotland bedrivs Ung Företagsamhet (UF). Flera studier har visat på positiva
samhällsekonomiska effekter av utbildningar i entreprenörskap likt UF-företagande. Före detta UF-företagare är mer benägna att starta företag, och företagen tenderar dessutom att vara mer framgångsrika sett till omsättning och antal
sysselsatta jämfört med de företag som startas av personer som inte har genomgått utbildningen.21 LRF Ungdomen Gotland utsågs till Sveriges bästa ungdomsregion på LRF Ungdomens riksstämma 2019.
Att stödja unga i deras strävanden att utveckla företag är ett sätt att investera i
Gotlands framtida näringsliv. Ungdomar startar företag inom nya branscher
och kan bida till att diversifiera näringslivet. Inom många branscher sker generationsskiften i företagen. Att fler företag startas av ungdomar och att befintliga
företag kan tas över av yngre är bidrar till att fler av dem stannar kvar på ön,
och därmed bidrar till en demografisk balans och ökad attraktivitet.
Företagsklimatet på Gotland

Det finns ingen vedertagen definition av vad ett gott företagsklimat är och hur
det bör mätas. Både Svenskt Näringslivs rapport ”Företagsamhet 2019 Sverige”
och Entreprenörskapsforums omfattande studie ”Ett företagsamt Sverige” placerar Gotlands entreprenörskap i topp. Sammanfattningen av den senare analysen där man mäter entreprenöriella aktiviteter, attityder och ambitioner placerar Gotland på plats fyra i Sverige. Nyföretagandet är på toppnivå, där det även
är en hög grad kvinnor som driver företag. Optimismen om framtiden är hög
bland gotländska företagare enligt nyligen presenterade småföretagarbarometern. Sju gasellföretag, snabbväxande tillväxtföretag, på Gotland 2018 visade sig
vara högsta ökningen i riket på årsbasis .
Det finns en årlig mätning som visar på motsatsen, Svenskt Näringslivs attitydundersökning där Gotlands företagsklimat rankas till den sämre delen. Detta
tyckas motsägelsefullt men är något som kräver gemensamma insatser mellan
näringsliv och Region Gotland för att förbättra.
Internationalisering

Tillväxt i regionen sker när enskilda företag expanderar och växer. Gotland är
en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, vilket innebär att det är viktigt för företag som vill växa att deras varor och tjänster når marknader utanför
Gotland, både nationellt och internationellt.
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Gotländska företag har en låg internationaliseringsgrad. De exporterar i lägre
utsträckning än svenska små och medelstora företag generellt. Av de exporterande företagen hade endast 16 procent av företagen en exportomsättning på
över en miljon kronor. Gotland har dock ökat sin exportandel under senare år.
Diagram: Andel småföretag som exporterat under det senaste kalenderåret

Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet (2018)

På Gotland anses de största hindren för internationalisering vara brist på kontakter och nätverk, brist på resurser i företaget samt kostnader. Främjandeinsatser för att bistå en ökad internationalisering behövs för att möta sådana utmaningar.
Smart specialisering pekar ut styrkeområden

Det regionala tillväxtarbetet på Gotland ska genom smart specialisering fokuseras till ett antal prioriterade styrkeområden där Gotland har särskilda möjligheter till att vara ledande och där det finns en potential för innovation och tillväxt. I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 har besöksnäringen samt matoch livsmedelsnäringarna valts ut som branscher där kluster och samverkan i
viss utsträckning finns. I dessa branscher finns potential för att utveckla såväl
koncentration som diversifiering. Här finns också större aktörer med kapacitet
att avsätta resurser för gemensamt utvecklingsarbete och lärande.
Besöksnäringen

Gotland har lång erfarenhet av turism och besöksnäringen är väl etablerad och
livskraftig. Konkurrenskraften är god och det finns en mängd reseanledningar,
inte minst i de unika natur- och kulturvärden som ön erbjuder. Ett mer hållbart
resande och hållbar destinationsutveckling är utmaningen för framtiden, för att
fortsatt kunna ligga i framkant och vara konkurrenskraftig. Gotland utgör ett av
svenskarnas mest populära semesterresmål. En analys av näringslivet visar att
andelen anställda på hotell, vandrarhem, campingplatser, restauranger och
caféer procentuellt är högre än riksgenomsnittet. Den nyligen framtagna regionala besöksnäringsstrategin för Gotland pekar på möjligheter att öka resandet
året runt genom att utveckla en tematisk turism, tydliggöra utbudet på olika delar av Gotland och vända oss till resvana internationella resenärer. Gotlands
Förenade Besöksnäring (GFB) arbetar som besöksnäringens samordnande organ med syftet att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringens utveckling.
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Gotlands län har även Sveriges näst högsta logiintäkt per capita. Sommarturismen har stadigt växt under 1900-talet och fram till idag. I takt med ökningen
har också kraven ökat och utbudet breddats. Oavsett om kunden efterfrågar
camping, privat stuga eller hotellboende finns ett brett utbud med olika standard att välja mellan. De kommersiella gästnätterna uppgår till över 1 000 000
per år. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt fritidshus. Totalt uppgår antalet gästnätter till över 3 000 000 per år. Genom kongressanläggningen Wisby Strand och utvecklade resmöjligheter med färja och
flyg har resandet ökat året runt. Intresset från den internationella marknaden att
besöka Gotland växer.
Kryssningskajen som invigdes våren 2018 ger möjligheter till fler internationella
gäster som besöker Gotland över dagen. Antalet passagerare stegras kraftigt
från 45 000 under säsongen 2017 till förväntade 140 000 2020. Det är viktigt att
Gotland på ett bra sätt kan ta hand om dessa gäster, med ett bra utbud av utflykter och goda möjligheter att vandra runt i Visby.
Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen
på Gotland. Många av de etableringar inom boende och restaurang som tillkommit under senare år håller en hög klass. Det finns ett intressant utbud av
shopping, utflyktsmål och aktiviteter med potential att utvecklas ytterligare för
att fullt ut fungera för den resvane besökaren. Besöksnäringsstrategin visar att
den finns en stark utvecklingspotential för besöksnäring över hela ön. Aktiva
naturupplevelser, mat och dryck samt natur, kultur och kulturarv är utpekade
utvecklingsområden. Arbete pågår kring bildande av nationalpark runt Bäste
träsk. Här är det avgörande att näringslivet inkluderas för att ta tillvara möjligheten att bedriva och utveckla kommersiell verksamhet i området.
Det finns potential till ökad lönsamhet genom ett mer effektivt resursutnyttjande med fokus på utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål och med
den resvane besökaren som en viktig målgrupp.
Mat- och livsmedelsnäringarna

De areella näringarna är sedan länge av stor betydelse för det gotländska samhället. Gotland har idag ett näringsliv med fokus på mat och livsmedel som är
både stort och viktigt. Systemet omfattar huvudområdena primärproduktion,
förädling, handel och kund. Den totala omsättningen i systemet beräknas ligga
på mellan 2-2,5 miljarder kronor per år. Primärproduktionen är viktig för
sysselsättningen på Gotland. I de cirka 1 500 jordbruksföretagen är nästan
3 900 personer sysselsatta. Vidare omsätter primärproduktionen väl över en
miljard kronor årligen Trots Gotlands relativa litenhet (0,6 procent av Sverige
befolkning och knappt 0,8 procent av Sveriges yta) står Gotland för en relativt
sett stor del av primärproduktionen inom flera områden, till exempel finns 12
procent av alla Sveriges tackor och baggar på Gotland, liksom fem procent av
Sveriges rapsareal.
Inom förädlingsledet har Gotland flera framgångsrika förädlingsföretag och det
finns en stor potential för fler företag att utvecklas. De tio största livsmedelsföretagen på Gotland omsätter 1,5 miljarder kronor. Varumärket Gotlands goda
renommé, inte minst i Stockholmregionen och Mälardalen, visar på den potential som finns att bygga vidare på. Systemets aktörer utgör dessutom en stor
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och viktig grupp köpare av tjänster från lokala företag inom andra branscher,
till exempel bokföringstjänster, transporter, reparationer och byggnation.
Måltidsaktörerna är viktiga delar av systemet. Restaurangtätheten på Gotland är
hög och antalet White Guide-utnämningar vittnar om hög klass.
Restaurangbranschen sysselsätter ett stort antal personer, dock med stor variation över året. En annan måltidsaktör är den offentliga, som i sin roll som kravställare och upphandlare bland annat kan bidra till att flytta fram hållbarhetspositionerna. Dagligvaruhandelns betydelse för gotländskt näringsliv indikeras
med ett omsättningsindex på 121. Det betyder att gotländsk handel omsätter 21
procent mer än vad som vore normalt för antalet permanent boende på ön.
Vid sidan av den direkta och indirekta ekonomiska betydelsen har mat- och
livsmedelssystemet andra centrala betydelser för en hållbar tillväxt. Det genererar bland annat en mängd ekosystemtjänster, exempelvis öppna landskap som
är av betydelse för rekreation och attraktionskraft bland såväl boende som besökare. Besöksnäringen och området för mat och livsmedel är ömsesidigt beroende av varandra. Den förstnämnda utgör ett vanligt skyltfönster för gotländsk
matkultur och matprodukter, och satsningar på den regionala matkulturen bidrar till att stärka bilden av Gotland. Det finns potential i att utveckla synergierna mellan dessa två för Gotland starka områdena. Exempelvis kan det göras
genom utveckling av produkter där maten står för hela eller en stor del av besöksanledningen. Detta område har dessutom potential att utvecklas utanför
högsäsong och bidra till såväl förlängd besökssäsong, som livskvalité för alla
gotlänningar över hela ön

Bilden av Gotland
En region som vill upprätthålla och utveckla sin attraktionskraft för boende, besökare och företag måste ha kapacitet och förmåga att genom ständig omvandling fortlöpande möta förändringar och nya förutsättningar.
Kunskapsuppbyggnad och lärande kring vad som ur ett brett perspektiv gör
Gotland attraktivt för boende, besökare och företag är viktigt. Det handlar om
hur detta kommuniceras såväl med omvärlden och utvalda målgrupper likväl
som internt inom regionen, det vill säga det innefattar även ett kontinuerligt arbete med Gotlands platsvarumärke. För att stärka och utveckla Gotlands attraktionskraft är det också nödvändigt att ta tillvara lokalt engagemang och utvecklingskraft, som på ett konkret och tydligt sätt bidrar till detta.
Att bygga ett platsvarumärke är svårt och det är ingen som äger ett platsvarumärke till hundra procent. Det ägs av alla och bygger på delaktighet. Det går
inte att bestämma att alla företagare, politiker och invånare ska dra åt samma
håll. Alla har sina egna motiv, budgetar och inte minst varumärken att tänka på.
Gotlands varumärke och attraktionskraft – en resurs för hela ön

Gotlands varumärke är starkt. Men, det är besöksdrivet och har så varit under
de tio år som gått sedan varumärkesplattformen utvecklades. Behovet av att bli
fler i arbetsför ålder påvisar tydligt att arbetet med aspekterna Leva, bo och
verka behöver stärkas.
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Genomlysning varumärkesplattformen 2018

Gotlands vision är: Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad
av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Denna utvecklades i samband med
Vision Gotland 2025, regionalt utvecklingsprogram för Gotland som antogs
2008. Då togs även en varumärkesplattform fram.
Under 2018 genomfördes en genomlysning av denna22. En kvantitativ del med
dryga 2 200 respondenter i hela Sverige och en kvalitativ del där ca 50 lokala intressenter fick göra sin röst hörd om innehållet i plattformen, men även en dialog kring samarbetet fungerat under de dryga tio år som gått sedan lanseringen.
Fler positiva till Gotland

Undersökningen av hur varumärket Gotland uppfattas visar att 66 procent av
alla svarande är positiva eller mycket positiva till Gotland, jämfört med 58 procent 2008. Bland de svarande som besökt Gotland de senaste fem åren är 80
procent positiva. Bland boende på Gotland är 89 procent positiva, vilket visar
på en stor stolthet.
Ingen förändring i synen på Gotland som en plats att bo på

Redan 2007 ansågs öns attraktionskraft som en plats att bo permanent på som
relativt låg och årets undersökning visar ingen förändring på en övergripande
nivå. 13 procent kan tänka sig att flytta till Gotland. Bland de som besökt ön de
senaste 5 åren är siffran 23 procent.
En signifikant försämring finns i instämmandegraden i påståendet att Gotland
har ”mycket att erbjuda förutom sol & bad”. För påståendet ”en plats som andas optimist och framtidsanda” har andelen som instämmer signifikant minskat. Förklaringen till denna förflyttning har troligtvis orsak i det faktum att andelen som inte kan ta ställning i frågan har ökat.
En attraktiv arbetsmarknad är en av de viktigaste faktorerna för att överväga att
flytta till Gotland. Dock är det bara 5 procent som tycker att Gotland har en in-
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tressant arbetsmarknad, vilket är ungefär samma nivå som för tio år sedan. Övriga faktorer som är viktiga för att överväga att flytta till ön är tillgängligheten
och att det är levande året runt.
Vad gäller påståendet ”erbjuder goda möjligheter för entreprenörer”, och ”erbjuder goda utbildningsmöjligheter” finns inga signifikanta förflyttningar jämfört med 2007.
Bland de som hypotetiskt kan tänka sig att flytta till Gotland så nämns naturen
och havet, vackert/fint, lugnet och miljön som anledningar. Det är likartade
svar som 2007.
Associationer till Gotland

Vad gäller spontana associationer till Gotland så förknippas ön fortsatt i hög
grad med sommar- och semesterrelaterade begrepp som ”semester”, ”sommar”, ”sol och bad/stränder”. De begrepp som nämns mest frekvent är generellt positivt laddade men det finns även en viss negativ attityd. Till exempel är
”elavbrott/ strömavbrott” ett nytt spontant begrepp, en skillnad jämfört med
2007, dock är det fortfarande en liten andel som nämner detta begrepp.
I årets undersökning nämns begrepp som ”Almedalen/ Almedalsveckan”,
”hem/ hemma”, ”lugn/ro” och ”mysigt” även oftare jämfört med 2007. Begrepp som är mest frekvent nämnda är ”Raukar”, ”Visby”, ”Ringmuren”,
”lamm och får” samt ”sommar”. De som besökt Gotland i syfte av semesterresa eller som turist förknippar Gotland med ”Visby”, ”semester”, ”sommar”,
”fint/vackert/ naturen”, ”lamm/får”, ”sol/bad/stränder”, ”Fårö/Ingmar Bergman” och ”havet” i högre utsträckning.
Boende på Gotland förknippar i högre utsträckning Gotland med ”fint/vackert/ naturen”, ”havet”, ”hem/hemma” och ”lugn/ro”.
Gotland ses mer som en plats att besöka året runt

Gotland är fortfarande ett attraktivt sommarresmål, 8 av10 svenskar instämmer
i det. Svenskarna har länge sett Gotland som ett attraktivt resmål och idag ser
de även i högre utsträckning (16 procent) Gotland som ett åretruntresmål. Det
är en ökning sedan frågan ställdes för tio år sedan och utvecklingen går i rätt
riktning om än från en låg nivå. Bland gotlänningar är siffran betydligt högre,
51 procent. På frågan om Gotland upplevs levande året runt instämmer 12 procent, bland gotlänningar 43 procent.
Kärnvärden i varumärkesplattformen

I undersökningen mättes också hur allmänheten ser på de kärnvärden som är
definierade i varumärkesplattformen. Magiskt är det kärnvärde som starkast
förknippas med Gotland som plats både i hela riket och bland gotlänningar. I
diagrammet presenteras svarsalternativen 6 Instämmer i mycket hög grad och 5, för
varje egenskap.
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I den kvalitativa dialogen diskuterades bland annat avsaknaden av hållbarhet,
något som idag är en viktig del i hur vi på Gotland vill bli sedda, men även
starkt förknippat med hur allmänheten ser på platsen.
Målgrupper
I den kvalitativa delen diskuterades behovet av att fokusera på yngre segment
än det som valdes för tio år sedan. I befintlig målgruppsbeskrivning är fokus
för att locka till inflyttning på åldrarna 30+ med barn och 55+ som har utflugna
barn. Med den demografiska utmaningen, behov av kompetens i de flesta
branscherna på Gotland och Sveriges lägsta arbetslöshet 2018 stärks bilden av
ett behov av att föryngra målgrupperna.
En annan aspekt som tydliggjordes i diskussionen är avsaknaden av gotlänningar som målgrupp. Diskussionen om vem Gotland är till för lyftes ett flertal
gånger. Varumärkesplattformen i nuvarande form syftar helt och hållet till att
attrahera besökare, få människor att flytta hit, och även företag att flytta hit sina
verksamheter/starta nya verksamheter inom styrkeområden.
Varumärkesplattformen varit statisk och samverkan svag

Varumärkesplattformen har varit statisk i tio år. Detta har gjort att den inte följt
med i utvecklingen och anpassats till behoven. I genomlysningen framkommer
kritik kring hur Region Gotland bedrivit arbetet med varumärket. Arbete och
ägarskapet avseende varumärket Gotland har haft olika och/eller otydlig hemvist under stor del av de dryga tio år som gått sedan varumärkesplattformen utvecklades. Intervjuer och workshops visar ett stort engagemang från näringsliv,
akademi och civilsamhälle, där alla ser nyttan i ett starkt gotländskt varumärke.
Det finns goda förutsättningar för en stärkt samverkan och på så sätt bygga attraktionskraft och varumärke.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är ett brett begrepp, en process som innehåller många delar. Det handlar
till exempel om tillgången till kvalitativ utbildning på alla nivåer, matchning mellan utbud
och efterfrågan på arbetsmarknaden, möjligheter till livslångt lärande och omställning och att
ta tillvara hela befolkningens kompetens på arbetsmarknaden. Den demografiska utvecklingen påverkar förutsättningarna i mycket hög grad.
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Den framtida kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Gotlands långsiktiga utveckling och tillväxt. Givet den demografiska sammansättningen på Gotland kommer tillgången på arbetskraft i framtiden vara beroende av att fler arbetar längre upp i åldrarna och att fler väljer att se Gotland som en intressant
arbetsmarknad med karriärmöjligheter. Alla behövs på Gotland, vilket gör inkludering till en hörnsten i arbetet med kompetensförsörjning.
Begreppet kompetensförsörjning kan ses som ett samspel där fyra faktorer påverkar efterfrågan och tillgång på kompetens. Dessa är tillgång och utbud av arbetskraft, arbetskraftens krav och vad de efterfrågar, arbetsgivarnas krav och
vad de efterfrågar samt tillgång och utbud av utbildning. De fyra faktorerna
knyter ihop olika perspektiv på vad som skapar och utgör en fungerande
matchning på arbetsmarknaden.
Det finns fyra huvudsakliga vägar för en region att säkra sin kompensförsörjning:





att få människor att flytta till regionen,
att få människor att pendla till regionen
att vidareutbilda den nuvarande och blivande arbetskraften, samt
att inkludering på arbetsmarknaden i bred bemärkelse är en hörnsten.

Dessa fyra angreppssätt har stor bäring på det regionala utvecklingsuppdraget.
Att få människor att flytta till regionen handlar om att skapa en attraktiv region
med möjligheter till sysselsättning, bra bostadsmiljöer och tillgång till vård,
skola, fritid, nöje och kultur. För att människor ska vilja pendla till en region
krävs först och främst en god arbetsmarknad, men även att kommunikationerna är tillräckligt effektiva för att det för individen ska vara motiverat att resa
till arbetet. Det tredje angreppssättet handlar om det livslånga lärandet – från
grundskola till högre utbildning till yrkesväxling i arbetslivet. Att ta tillvara allas
kompetens och arbeta med inkludering är en strategi som gynnar såväl kompetensförsörjningen som individens välmående.
Förvärvsfrekvensen, det vill säga, hur stor andel av befolkningen som arbetar,
påverkar förutsättningarna för en region på flera sätt. Högre sysselsättningsgrad
innebär högre skatteintäkter, vilket skapar möjligheter för offentliga investeringar. För individen innebär ett arbete en stabilare privatekonomi, vilket i sin
tur skapar möjligheter till långsiktiga ekonomiska beslut. Utöver detta har sysselsatta överlag bättre hälsa än personer utanför arbetsmarknaden.
Den gotländska arbetsmarknaden

Gotland har låg arbetslöshet, hög förvärvsfrekvens och högt nyföretagande,
särskilt bland kvinnor. Gotland framstår som en Sveriges mest entreprenöriella
regioner. Gotland har också den högsta andelen statliga jobb per invånare i landet. Gotland har som ö-region behov av en brett utbud av tjänster och varor,
också det en förklaring till den breda arbetsmarknaden.
De största gotländska arbetsgivarna (både offentliga och privata) är Region
Gotland, AB Svenska Spel, Försäkringskassan, PayEx Sverige AB, Polismyndigheten, Cementa AB, Samhall AB, Uppsala universitet Campus Gotland, Försvarsmakten, Gotlands Slagteri AB, ICA Maxi/Bruket Livs AB, Coop Gotland,
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Gotlands Bilfrakt AB. Hotel Wisby AB, Länsstyrelsen i Gotlands län, Nybergs
Entreprenad AB. PostNord Sverige AB, Riksantikvarieämbetet, Skatteverket
och Swedavia. Region Gotland är dominerande arbetsgivare sett till antal anställda.
Ungefär 50 procent av samtliga kvinnor på Gotland arbetar inom offentlig sektor. Drygt 80 procent av männen arbetar i privat sektor. De vanligaste yrkena
för kvinnor är undersköterska, vårdbiträde, barnskötare, grundskollärare och
övriga kontorsassistenter och sekreterare. De vanligaste yrkena för män är träarbetare/snickare m.fl., lastbilschaufför m.fl., butikssäljare fackhandel, fastighetsskötare, motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer23.
Arbetslösheten på Gotland är lägst i landet. I juli 2019 var 4,7 procent var inskrivna som arbetslösa medan siffran samma period i fjol var 4,1 procent. Att
arbetslösheten blivit högre beror bland annat på är att det är svårt för arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Det är en indikation på att arbetsmarknaden inrymmer strukturella utmaningar som inverkar på långsiktiga utvecklingskraften.
Ö-läget innebär att andelen som arbetspendlar till eller från en annan arbetsmarknadsregion är låg. Under år 2017 pendlade 1 184 personer in i länet. Samtidigt pendlade 2 212 personer ut ur länet. Antalet män som pendlar till och från
länet är större än antalet kvinnor (källa: SCB). För både kvinnor och män är utpendlingen större in inpendlingen.
Utmaningar för den gotländska arbetsmarknaden

Enligt Arbetsförmedlingen24 förväntas efterfrågan på arbetskraft bli positiv under 2019. Många arbetsgivare planerar att utöka antalet anställda. Företagen
kommer dock att få svårt att hitta en stor del av den arbetskraft de söker med
risk för att sysselsättningstillväxten dämpas. Skillnaden mellan vad arbetsgivarna
söker och de arbetslösas kompetens bedöms öka under året, vilket ytterligare
försvårar matchningen och ökar risken för långtidsarbetslöshet för dem som
inte lyckas få ett jobb.
De stora utmaningarna under kommande år utgörs av matchningen till arbete,
etablering på arbetsmarknaden för de utomeuropeiskt födda och att motverka
allt längre tider i arbetslöshet. Behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser
ökar. Arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver omfattande
stöd för att vara matchningsbara mot de lediga jobben.
Av det totala antalet vid Arbetsförmedlingen inskrivna arbetslösa på Gotland
tillhör många en grupp med utsatt ställning på arbetsmarknaden som är i behov
av extra insatser. En stor del av de inskrivna på Gotland har högst förgymnasial
utbildning, och den relativa arbetslösheten för denna grupp är väldigt hög.
Samtidigt har många arbetsgivare under senare år höjt sina kompetenskrav vid
rekryteringar och det blir desto viktigare för en arbetssökande att inneha minst
gymnasiekompetens.

23

https://www.scb.se/contentassets/1fe7f957920f4eaf97bddcc0270553f2/am0208_2017a01_sm_am33sm1901.pdf
24 Arbetsmarknadsutsikterna, hösten 2018, Gotlands län, Prognos för arbetsmarknaden 2019, Arbetsförmedlingen .
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Av Gotlands cirka 1 500 arbetslösa (november 2018) hade knappt 700 personer
varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mindre än ett halvår. Just de med korta
arbetslöshetstider är de som påverkas mest av svängningar i konjunkturen. Vid
konjunkturuppgångar är det de som står nära arbetsmarknaden och har korta ar
betslöshetstider som i störst utsträckning får jobb. De som däremot varit arbetslösa längre är inte lika attraktiva för arbetsgivare, och deras arbetslöshetstider påverkas därmed mindre av konjunktursvängningar. Nästan 500 personer
hade varit utan arbete i mer än ett år. Av dessa hade nästan 250 varit arbetslösa
mer än två år.
De senaste årens ökade antal asylärenden har inneburit ett ökat inflöde till Arbetsförmedlingen. Det är mycket positivt att de nyanlända snabbt ställer sig till
arbetsmarknadens förfogande, men många av dem är i behov av olika insatser.
Gruppen är heterogen, och därför bör Arbetsförmedlingen kunna erbjuda en
god individanpassning. Utbildning i svenska språket liksom validering av kompetens och examina är viktiga verktyg. Många i gruppen saknar egna nätverk i
Sverige och behöver stöd i kontakterna gentemot arbetsgivare.
En växande utmaning är att möta arbetsgivarnas arbetskraftsbehov. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever det svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom många offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större. Ungefär hälften av alla verksamheter uppger att de upplevt
brist vid rekryteringar det senaste halvåret (2018). Inom vissa verksamhetsområden, till exempel barnomsorg och grundskola, har samtliga verksamheter uppgett en bristsituation.
Hittills har bristen mest rört yrken som kräver längre utbildningar, men bristen
har vidgats. I de fall det inte handlar om höga utbildningskrav är kraven ofta
höga på kompetens och erfarenhet. Utmaningen för Gotland blir att kunna ta
till vara på de kompetenser som finns, och förbättra matchningen mellan arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov med arbetssökande.
En effektiv matchning på arbetsmarknaden handlar dock inte bara om att öka
andelen med högskoleutbildning utan också om att minska andelen utan gymnasieutbildning och om att utbudet på arbetsmarknaden matchar efterfrågan.
För att klara omställningar och snabba förändringar på arbetsmarknaden behövs möjligheter till ett livslångt lärande där individens kompetens tillvaratas.
Det handlar bland annat om att kunna tillhandahålla ett anpassningsbart och
flexibelt utbildningssystem.
Ett annat viktigt verktyg är validering. I en validering kartläggs, dokumenteras,
värderas och erkänns det som en individ kan inom ett område, men inte har giltigt bevis på. Syften med validering kan vara att korta en pågående utbildning så
att man inte behöver läsa sådant man redan kan, att dokumentera sitt kunnande
för att söka nytt jobb eller att identifiera vilka kunskaper och färdigheter som
behöver kompletteras för att man ska uppnå den kvalifikation man önskar. Valideringen kan alltså både ge intyg på det en individ redan kan och identifiera
vad personen behöver komplettera för att kunna få ett jobb eller gå en utbildning. På så sätt kan utbildningsinsatserna inriktas mot rätt områden och studietiden kan kortas samtidigt som resurser sparas.
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Matchningen på arbetsmarknaden, det vill säga hur väl arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft och kompetens möts av befolkningens utbildning, kan även
mätas genom hur väl arbetstagares utbildning matchar deras yrke.
Ö-läget med de begränsade möjligheterna till in- och utpendling gör att Gotland till viss del behöver vara självförsörjande inom vissa utbildningsområden,
där det är svårt att rekrytera kompetens från fastlandet. Den avgränsade arbetsmarknaden kan vara en utmaning för gotländska arbetsgivare vid rekryteringar,
där möjligheten att attrahera främst spetskompetens utpekas som särskilt utmanande. I vissa fall är behovet av särskilda utbildningar lågt sett till antal personer
och andra mer flexibla utbildningslösningar kan krävas för att möta ibland små
kompetensbehov, som dock är avgörande för enskilda företags tillväxt.
Nationella utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen

Arbetsförmedlingen presenterade under våren 2019 en analys av Sveriges framtida sysselsättning avseende tiden 2018-2030. Den demografiska utvecklingen
medför påfrestningar som riskerar att bli särskilt stora inom näringsgrenar i små
och medelstora kommuner (inklusive Gotland). En del näringar kan få svårt att
öka sysselsättningen i planerad takt på grund av att det saknas arbetskraft med
efterfrågade kompetenser. För att möta risken med en ökad försörjningskvot
inom befolkningen finns flera alternativ:




Högre sysselsättningsgrad inom den befintliga befolkningen.
Nettoinvandring.
Ökad produktivitetstillväxt.

Det är dock svårt att se att endast ett av de tre alternativen är tillräckligt för att
möta utmaningarna med en åldrande befolkning. Det behövs med stor sannolikhet en kombination av de tre alternativen. Arbetsförmedlingen pekar på att
arbetskraftsinvandringen skulle behöva öka, att fler utrikes födda med kort utbildning behöver komma i arbete och att det är en nyckelfråga att satsa på utbildning för korttidsutbildade.
Hela utbildningskedjan behövs för kompetensförsörjningen

En väl fungerande kompetensförsörjning förutsätter att hela utbildningskedjan
fungerar, från det att fler elever når gymnasiebehörighet i grundskolan, avslutar
gymnasieskolan med godkända betyg till att förutsättningarna för det livslånga
lärandet förbättras på hela Gotland och hos alla grupper i samhället.
En väl utbildad befolkning har stor betydelse för den regionala utvecklingen
och tillväxten, bland annat genom att hög utbildningsnivå generellt samvarierar
med hög tillväxt och produktivitet. Regioner med låg utbildningsnivå har sämre
förutsättningar i det växande kunskapssamhället. Samtidigt har utbildningsnivån
en stor påverkan på individen.
Det är dock inte så att god utvecklingskraft alltid fordrar att arbetskraften besitter hög formell akademisk utbildning. Gnosjö är ett exempel på en region som
tack vare utmärkt näringslivsklimat, parad med historik av företagaranda, åstadkommit uthållig inkluderande tillväxt, hög sysselsättning, social hållbarhet och
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god inkomstutveckling utan att produktionen kännetecknats av hög utbildningsintensitet.25
Den generella utbildningsnivån hos gotlänningarna är lägre än i riket26. I befolkningen mellan 25-64 år har 35,5 procent läst vidare efter gymnasiet (riket 43.3
procent). Bland kvinnor har 42,4 procent läst vidare efter gymnasiet och bland
män 28,6 procent. Andelen högutbildade, vilket innebär en utbildning på tre år
eller mer efter gymnasiet är på Gotland 21,5 procent (riket 27,3 procent). Könsskillnaderna är stora. Bland män är 15,6 procent högutbildade (riket 22,5 procent) och bland kvinnor 28,4 procent (riket 33,2 procent). Kortutbildade är de
som inte har utbildat sig vidare efter grundskolan. Här skiljer sig inte Gotlands
befolkning så mycket från övriga riket. 12 procent är kortutbildade jämfört med
11 procent i riket. Både på Gotland och i övriga riket är det något fler män som
är kortutbildade.
Att det finns en stor skillnad mellan kvinnors och mäns utbildningsnivåer kan
förklaras med att kvinnor i högre grad är verksamma inom branscher och yrken
som kräver gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Kvinnor arbetar i högre
utsträckning inom den offentliga sektorn där högre utbildning i krävs i flera yrken. Männen arbetar främst inom branscher och yrken där det traditionellt sett
inte har ställts samma formella och höga utbildningskrav. Utbildningsnivån har
ökat över tid, men samtidigt är skillnaderna i utbildningsnivå mellan länen relativt bestående. Enligt SCB förväntas utbildningsnivån fortsätta att stiga i Sverige, men i en långsammare takt än tidigare. Om dagens utbildningsmönster består kommer dessutom skillnaderna mellan könen att öka.
När det gäller skolresultat och lärartäthet avviker Gotland inte i någon negativ
mening från riksgenomsnitt. Men det finns skillnader mellan könen vad gäller
studieresultaten som behöver adresseras. Flickor på Gotland uppvisar överlag
bättre skolresultat än riksgenomsnittet, såväl på grundskolenivå som på gymnasienivå. Pojkar på Gotland har resultat som ligger betydligt under.
Bland elever i årskurs 9 var 83 procent behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan 2017/18. Bland flickorna var 88,1 procent behöriga, bland pojkarna 78,8
procent. Jämfört med andra län är detta den största skillnaden mellan könen.

25
26

Nulägesanalys av Gotland, underlag av Peter Stein, 2019
SCB, 2018
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Bland avgångselever i gymnasieskolan läsåret 2017/18 hade 70,1 procent grundläggande behörighet för högskolestudier, totalt för alla nationella program,
Bland elever på yrkesprogram hade 31 procent grundläggande behörighet och
bland elever på högskoleförberedande program 94,1 procent.
Övergången från gymnasium till högre utbildning är lägre på Gotland än i riket.
Elever med gymnasieexamen 2014/15 och som påbörjat högskolestudier t.o.m.
2017/18 var på Gotland 32,2 procent och i riket 44,9. Bland kvinnor på Gotland hade 36,4 procent påbörjat högskolestudier jämfört med 50,7 procent i riket. Bland män på Gotland hade 28,4 procent påbörjat högskolestudier jämfört
med 38,9 procent i riket.
Bland elever med avslutad gymnasieskola finns en tydlig uppdelning mellan
flickor och pojkar. Utifrån de femton största gymnasieprogrammen är det
många gymnasieprogram som har en fördelning inom 50/50 procent flickor
och pojkar: samhällsvetenskap, naturvetenskap, handels- och administrationsprogrammet, humanistiska programmet, ekonomiprogrammet och naturbruk.
Gymnasieprogrammen inom vård- och omsorg, barn och fritid har en fördelning med flest fickor (inom 70/30). Inom gymnasieprogrammen bygg- och anläggning, el- och energi och VVS- och fastighet fanns det inte några flickor med
avgångsbetyg alls under 2019.
Samtidigt som det är en utmaning att höja utbildningsnivån i sig så är det också
viktigt att utbildningssystemet matchar det behov som finns på arbetsmarknaden. Många av de yrken som det i framtiden beräknas vara störst brist på är
yrken som kräver gymnasial yrkesutbildning. Att fullfölja sin skolgång till åtminstone gymnasiekompetens är idag i princip nödvändigt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Förutsättningarna för utbildning varierar

Skillnaden mellan mäns och kvinnors studiemönster tar dock inte sin början i
den högre utbildningen utan grundläggs ofta tidigare. Det gäller både studiere50 (64)
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sultat och studieinriktning. Att fullfölja sin skolgång till åtminstone gymnasiekompetens är idag nödvändigt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Att motverka avhopp från skolan är även viktigt för den regionala utvecklingen
eftersom det påverkar bland annat folkhälsa, kompetensförsörjning och ekonomisk tillväxt. Det finns många, ofta samverkande, skäl till varför unga avbryter
och inte fullföljer en gymnasieutbildning. Förklaringarna finns på flera nivåer,
individuella och strukturella, inom och utanför utbildningssystemet.
En högre andel elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är behöriga
till gymnasiet jämfört med elever vars föräldrar har förgymnasial eller gymnasial
utbildning. Vidare är en högre andel av eleverna som är födda i Sverige behöriga jämfört med utrikes födda elever. Viktigt att notera är att behörigheten
bland personer som är födda i Sverige men med utländsk bakgrund (minst en
förälder som är utrikes född) endast är marginellt lägre än personer med svensk
bakgrund medan behörigheten bland elever som själva är födda utrikes är betydligt lägre.

Högre utbildning, forskning och innovation
Hög utbildningsnivå, forskning och en stark innovationskraft är starkt bidragande för att
skapa och upprätthålla en hållbar utveckling, tillväxt och ett konkurrenskraftigt näringsliv.
Innovationer behövs för att möta framtidens samhällutmaningar. Inom offentlig sektor behöver en kultur av innovation främjas. Att skapa förutsättningar för innovation ökar verksamheternas kvalitet och effektivitet.
Uppsala universitet Campus Gotland

På Gotland finns högre utbildning i form av universitetsutbildning genom Uppsala universitet. Den 1 juli 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet och bildade Uppsala universitet Campus Gotland. På Campus
Gotland bedrivs utbildning och forskning inom de tre vetenskapsområdena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap och i dagsläget har 22 av universitetets institutioner verksamhet vid
Campus Gotland. En av dessa, institutionen för speldesign, är helt baserad i
Visby. Campus Gotland har cirka 2 100 helårsstudenter, varav knappt 1100
campusstudenter, och cirka 200 anställda, varav 150 forskare och lärare samt en
administrativ enhet med ett 40-tal medarbetare. Målet är att till 2021 ha minst
1500 helårsstudenter i campusutbildning.
Uppsala universitet är en motor för samhällsutvecklingen på Gotland. Med universitetet på Gotland ökar den kunskapsintensiva nivån på ön. Att Uppsala universitet finns på Gotland spelar mycket stor roll för utbildningsnivån, rekryteringsmöjligheter för arbetsgivare och kopplingen mellan innovation och forskning för både näringsliv och offentliga miljöer. Vidare bidrar universitetet till att
skapa förutsättningar för mer och fler kunskapsintensiva företag.
Uppsala universitet Campus Gotland är viktig för Gotlands kompetensförsörjning. Sedan etableringen på Gotland har utbildningsnivån sakta höjts även om
den fortfarande ligger under rikssnittet. Att ha Uppsala universitet på ön skapar
stora möjligheter. Dels genom att utbildningar inom områden med stark koppling till ön, exempelvis inom kulturvård, arkeologi och hållbar destinationsutveckling erbjuds, dels genom utbildningar som till sjuksköterska och lärare som
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det offentliga på Gotland till stor del direkt rekryterar ifrån. En fortsatt verksamhet på ön är därför helt nödvändig för Gotlands utveckling utifrån ovan
nämnda perspektiv.
Att ta tillvara på de studenter som studerar på Campus Gotland blir en nyckelfaktor för att klara demografiska utmaningar såväl som kompetensmässiga. I
dagsläget flyttar merparten av studenterna från ön efter avslutade studier. För
att lyckas med detta blir det av vikt att studenterna integreras i det gotländska
samhället under studietiden. Det kan innefatta större uppgifter som görs inom
utbildningen i samverkan med omgivande samhälle såväl som möjligheten att
bo och arbeta på sommaren.
2018 genomförde Region Gotland och Uppsala universitet en enkätundersökning som gick ut till 115+ campusstudenter.27 Där tecknas en tydlig bild av
Gotlands utmaning att få inflyttade studenter att bli kvar efter sin examen. Data
ska dock tolkas mot bakgrund av relativt låg svarsfrekvens. Att inte kunna bo
året runt är främsta orsak till missnöje med boendet. 76 procent av inflyttade
studenter önskar stanna under sommaren men bara 40procent har varit kvar på
ön under något sommaruppehåll. Gapet mellan de som kan tänka sig att stanna
på Gotland efter studierna och de som planerar att söka arbete på ön efter studierna är stort. Tillgång till bostad och relevant arbete bedöms som de två viktigaste faktorerna för att minska gapet.
Strategiskt partnerskap

Region Gotland och Uppsala universitet har ett så kallat strategiskt partnerskap.
Syftet är att öka kunskapsutbytet mellan universitetet och Region Gotland,
stärka den gotländska forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotlands är en attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö.
Ett väl fungerande samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet
är viktigt för Region Gotlands, universitetets och hela Gotlands utveckling.
Samarbetet har tre fokusområden: en attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö, ömsesidigt kunskapsutbyte samt forskning och innovation.
Det övergripande målet för fokusområdet är att Campus Gotland ska vara en
attraktiv plats att arbeta och vistas på för både studenter, forskare och lärare vid
Uppsala universitet, och att de gotländska invånarna känner en stolthet över
Campus Gotland. För samarbetet finns ett antal konkreta delmål, bland annat
följande:

2727



att fler gotlänningar väljer att påbörja högre studier,



att fler studenter gör examensarbete hos regionala aktörer,



att fler studenter väljer att stanna på Gotland efter avslutade studier,



att samarbeten och kunskapsutbyten mellan universitetets institutioner
och Region Gotlands förvaltningar utökas, samt

https://www.gotland.se/100829
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att forskningsprojekt kopplas till Gotlands utveckling.

Forskning och innovation

Sverige är i europeisk jämförelse en av de mest innovativa ekonomierna, bland
annat på grund av en god vetenskaplig bas, en högt kvalificerad arbetskraft och
internationellt konkurrenskraftiga och innovativa storföretag.
Reglabs Innovationsindex 201728 mäter regional förmåga till ekonomisk förnyelse med ett antal indikatorer. Gotland har goda grundförutsättningar som är en av
indikatorerna medan indikatorn förnyelseförmåga är något lägre än snittet. Den
tredje indikatorn marknadsförmåga ger Gotland en sistaplats i Sverige. Goda
grundförutsättningar och lägre förnyelse- och marknadsförmåga tyder på att det
finns utvecklingspotential som inte fullt ut tas tillvara. Antagligen finns förklaringen att effekten av ett universitet på ön ännu inte fullt ut tagits tillvara samt
att det av flera anledningar är en stor utmaning att få fler exporterande företag
med kunskap och vilja att växa på nya marknader. Sannolikt har gotländska tillväxtbolag något svårare att finna riskkapital än tillväxtbolagen i storstadsregionerna.
Väl fungerande samarbetsarenor mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor
samt akademin är en katalysator för innovation och utveckling. Samarbetet och
utvecklingen av verksamheten vid Gotland Science Park de senaste åren går i
en mycket positiv riktning. I ett nära samspel mellan universitetet, Region Gotland, Gotland Science Park och näringslivet kan projekt drivas, som innehåller
såväl en verksamhetsutvecklings-, forsknings-, som affärsutvecklingskomponent. I konkurrensen om forskningsmedel från EU:s ramprogram för forskning
och innovation (nuvarande Horisont 2020 och kommande Horisont Europa) är
samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga en viktig faktor, liksom
att forskningen tar avstamp i samhällsutmaningar.
Regioner med låga inkomster står inför särskilda utmaningar för att öka innovationsförmågan och produktiviteten. Det finns ett stort behov av investeringar
i bland annat utbildning och kompetens samt forskning och utveckling. För att
bredda innovationsbasen behöver också små och medelstora företag samt nystartade företags arbete med innovationer främjas.
Gotland, precis som andra kommuner och regioner, står inför utmaningar som
kräver nya arbetssätt och lösningar. En tydlig resurs är användaren av offentliga
tjänster. Genom att främja dialogen mellan näringslivet och den egna verksamhetens behov kan nya idéer och lösningar utvecklas. Funktionsupphandling, öppen innovation, social innovation är exempel på sätt som offentlig verksamhet i
samspel med näringsliv och civilsamhälle kan använda för att utveckla alternativa sätt att möta behoven.

Miljö, klimat och energi
Det gotländska samhället har i grunden utmärkta förutsättningar för en samhällsutveckling i
hållbar riktning. Den dominerande utmaningen för Gotland, liksom nationellt och globalt, är

28

http://www.reglab.se/projekt/innovationsindex/
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att hela det gotländska samhället ska bli klimatneutralt, i linje med nationella mål baserade
på FN:s Parisavtal. Samtidigt behöver även övrigt miljöarbete genomföras för att uppnå miljömålen.
Gotland har unika natur- och kulturmiljöer i ett nationellt perspektiv, vilket är
en styrka för ökad inflyttning, för besökare och en kvalitet för alla gotlänningar.
Gotland har också goda förhållanden för förnybar elproduktion från sol och
vind samt resurser för biobränsle från ett hållbart skogsbruk29. Samtidigt finns
problem och målkonflikter. För att trygga vattentillgången och för att nå fossiloberoende transporter krävs nya lösningar. Utpekandet till att vara pilot i energiomställning öppnar möjligheter.
Den dominerande utmaningen för Gotland, liksom nationellt och globalt, är att
hela det gotländska samhället ska bli klimatneutralt, i linje med nationella mål
baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga och målmedvetna utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och
energieffektivisering. Samtidigt behöver övrigt miljöarbete genomföras för att
kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö, bidra till giftfria kretslopp, öka den cirkulära ekonomins betydelse samt överlag bruka naturen så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald bevaras.
Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och kommunikationerna
med omvärlden är avgörande för utvecklingen Kommunikationerna är samtidigt en akilleshäl ur hållbarhetssynpunkt genom att färje- och flygtrafiken till
och från ön i dagsläget är helt beroende av fossila bränslen. De ryms inte i de
nationella målen om fossiloberoende fordonsflotta 2030 eller att Sverige 2050
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Målkonflikter när det gäller
markanvändning är kanske tydligast när det gäller stenbrott till kalk- och cementindustrin. Industrins utveckling påverkar även Gotlands vattentillgångar
och har överväldigande dominans ifråga om klimatpåverkande utsläpp.
Omställning till förnybar energi och energieffektivisering

Gotland har utsetts av regeringen till nationell pilot för en hållbar energiomställning. Nationell utsläppstatistik nedbruten till regional nivå visar de klimatpåverkande utsläppen, hittills beräknade för 1990-2017. Sten- och kalkindustrin står
för cirka 80 procent av de samlade klimatpåverkande utsläppen på Gotland och
90 procent av de direkta CO2-utsläppen. Nationellt är andelen utsläpp från tillverkningsindustrier omkring 29 procent. Jordbrukets andel av utsläppen är i
nivå med rikssnittet, 14 procent enligt nationell utsläppsstatistik för 2017 30
Utsläppen från den energianvändningen till värme, el och transporter på Gotland och den produktanvändning som ingår i utsläppsstatistiken, med undantag
för cement- och kalkindustrins bränslen och processutsläpp samt jordbrukets

29

Med hänsyn tagen till skogens betydelse som ekosystem, med ett uttag som inte överstiger den årliga tillväxten och
där biobränslet framför allt är en biprodukt till virkesproduktion.
30
Nationella emissionsdatabasen, regionalt uppföljningssystem för miljömålen.
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utsläpp genom biologisk aktivitet från odlad mark och husdjur31 var de klimatpåverkande utsläppen hela 48 procent lägre år 2017 än de som redovisades
1990. Energiplanens mål om 45 procents minskning från år 1990 till år 2020 är
därmed uppfyllt, men dessa utsläpp på Gotland är små i förhållande till industrins utsläpp.
För att klara Parisavtalet mål om att begränsa vidta åtgärder för att begränsa
temperaturökningen till 1,5 grader måste utsläppen ner till nästan noll till år
2040. En gradvis minskningstakt på dryga 16 procent per år behövs, för att
klara det återstående budgetutrymme om dryga 10 miljoner ton koldioxid för
Gotland. Trafikens koldioxidutsläpp på 124 kiloton år 2017 var 30 procent
lägre än motsvarande utsläpp 1990. För att nå det nationella målet för trafikens
minskade klimatpåverkan,70 procent minskade utsläpp 2010-2030 behöver utsläppen minska med 60 procent från år 2017 till år 2030. För att hålla sig inom
ramarna för 1,5-gradetsmålet behöver minskningen gå ännu fortare.
På Gotland, som på många andra håll, är ökad andel hållbar energi en språngbräda till ett ekologiskt hållbart samhälle. De bärande delarna på Gotland är
vindkraft för att producera el och biobränsle för att producera värme. Biogas är
idag det enda biodrivmedel om produceras lokalt. Potentialen är god, men utvecklingen för biogasen som för flera andra energislag, beror på vilka förutsättningar som omvärlden ger. Kapaciteten i elnäten på Gotland och i anslutningen
till fastlandet behöver öka om den årliga lokala produktionen av förnybar el ska
kunna öka i förhållande till den årliga mängden inköpt el. Vid normalår motsvarar nu vindkraftens elproduktion 45-50 procent av elförbrukningen på Gotland.
Osäkerheten om hur och var vindkraft kan tillåtas, främst med hänsyn till
kungsörn enligt EU:s art- och habitatdirektiv, gör att vindkraften för närvarande inte utvecklas här. Detta innebär en stor osäkerhet för det långsiktiga planeringsmålet med femdubblad kapacitet, till 1000 MW installerad effekt. I slutet
av 2018 fanns 178 MW installerad effekt fördelad på cirka 130 verk. Solel har
under senare år utvecklats mycket snabbt om än från en låg nivå. I nuläget, hösten 2019, finns cirka 8 MW installerad effekt , främst form av mikroanläggningar, hos anslutna elkonsumenter med högst 63 A säkring, eftersom nyanslutning av större anläggningar i nuläget inte tillåts av elnätsbolaget.
Tillgången till vatten av god kvalitet

Tillgången på vatten är avgörande för hela samhällsutvecklingen. I syfte att
trygga den långsiktiga tillgången på dricksvatten för de drygt 60 procent av gotlänningarna som är anslutna till kommunal vattenförsörjning har tekniska
nämnden beslutat om fortsatt satsning på membranrening av brackvatten från
Östersjön och ett sådant vattenverk invigdes 2019. Beslutet innebar också exempelvis en översyn av VA-taxan, fortsatt arbete med vattenhushållning, bättre
dagvattenhantering, förbättrat ledningsunderhåll samt uppdrag att undersöka

31

Industrins utsläpp ingår genom handeln med utsläppsrätter i en Europagemensam kvot för minskade utsläpp. Industrins utsläpp bör fås att minska t ex både genom lägre utsläppstak i utsläppshandeln och genomtydligt ökad efterfrågan på cement med lägre klimatpåverkan från bygg och anläggningsbranscher nationellt och internationellt. Jordbrukets utsläpp av andra klimatgaser än koldioxid
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förutsättningarna för ökad grundvattenbildning genom infiltration av ytvatten
kring kommunala vattentäkter.
En annan viktig faktor är ”Klart Vatten”, det tillsynsarbete som pågår, för att
genom en systematisk genomgång socken för socken få miljögodkända enskilda
avloppsanläggningar vid de många bostäder och verksamheter som saknar möjligheter att anslutas till kommunalt VA. En utveckling av membrantekniken är
också att ytterligare förbättra reningen vid regionens större avloppsreningsverk,
i Visby redovisas försök som möjliggör att höja standarden på det renade vattnet från badvattenkvalitet till dricksvattenkvalitet.
Ett integrerat hållbarhetsarbete

En utmaning och samtidigt en möjlighet är att hållbarhetsarbetet blir en naturlig
del av all utveckling och alla affärsmässiga beslut. För att det ska stimuleras behövs utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå, beslutsstöd och olika fora för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Region Gotlands verksamheter påverkar på många sätt gotlänningarnas möjligheter att leva hållbart. Region Gotland är sedan 1992 med i Sveriges Ekokommuner. Fenomenalen Science Center utbildar barn och vuxna till planetskötare
enligt de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande bidrar till hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och en hållbar tillväxt på Gotland som minskar belastningen på ekosystemen. I en cirkulär ekonomi uppstår bland annat nya service- och delningstjänster.
Näringslivet inom Gotlands styrkeområden för tillväxt, mat och livsmedel samt
besöksnäringen, har potential att växa miljömässigt hållbart vilket kan vidga företagens marknader. Men transporter och resor har tids-, kostnads- och klimataspekter som begränsar en hållbar utveckling för näringsliv och boende på Gotland. Här behövs innovativa lösningar.

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet
samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en
mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit
och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor
är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Hälsa, jämlikhet, jämställdhet

De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god och
levnadsvanorna liknar i hög grad de i resten av riket. Det är dock ett folkhälsoproblem, på Gotland såväl som i resten av Sverige, att hälsa och hälsofrämjande
levnadsvanor är ojämlikt fördelade i befolkningen.
56 (64)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Målet i Vision Gotland 2025, att gotlänningar mår bäst i landet, är dock inte
nått. Under de senaste åren ses inga tydliga förbättringar i upplevd hälsa bland
de grupper som har sämst hälsa och den psykiska ohälsan har ökat i befolkningen. Ett antal områden indikerar ett stort behov av fortsatta insatser för att
nå målet; bland annat att minska skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan
olika grupper, motverka mäns våld mot kvinnor, förebygga psykisk ohälsa, öka
förutsättningen för god hälsa genom livet genom att unga får behörighet till
och genomför gymnasiet samt att stärka tillit, socialt deltagande och trygghet i
samhället.
Jämlik hälsa

Högre social position ger bättre hälsa. På Gotland är andelen personer med
längre utbildning lägre och medianinkomsten lägre än i riket. Andelen äldre i
befolkningen är också högre jämfört med riket. Mot den bakgrunden hade en
större förekomst av upplevd dålig hälsa kunnat förväntas. En förklaring kan
vara det sociala kapitalet på Gotland som gör att gotlänningarna upplever mer
trygghet och tillit till andra människor i jämförelse med riket.
Fortsatta insatser behövs för att nå jämställd och jämlik folkhälsa. Det finns
skillnader i hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och sociala faktorer utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och hushållsinkomst. Exempelvis är övervikt vanligare
bland män än bland kvinnor medan fler kvinnor än män upplever nedsatt psykiskt välbefinnande och stress. Upplevd bra hälsa minskar med stigande ålder.
Upplevelse av hälsa som mindre bra, levnadsvanor som inte främjar hälsa, lågt
socialt deltagande, upplevelse av otrygghet och låg tillit till andra människor
hänger samman med kort utbildning eller låg inkomst.
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Särskilt utifrån perspektivet
barn och ungas uppväxtvillkor och jämställdhet är förekomst av våld ett stort
problem i samhället. Socialförvaltningen ser ökat antal anmälningar om barn
som utsätts för misshandel eller övergrepp. En anledning kan vara ett ökat fokus på arbete för att upptäcka missförhållanden. Oaktat varför anmälningarna
ökar, är det ett problem att barn och unga utsätts för våld.
Ännu är inte uttag av föräldrapenning eller löner helt jämställda och män och
kvinnor har inte likvärdiga möjligheter till utbildning. Det är vanligare att kvinnor har eftergymnasial utbildning än att män har det.
Hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden förbättras gradvis med
stigande utbildningsnivå. Slutförd gymnasieutbildning har en avgörande betydelse för ungdomars möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Mer än var
tionde elev på Gotland, i årskurs 9, saknar behörighet till gymnasieskolan och
var fjärde elev i gymnasiet slutför inte studierna med examen eller studiebevis
inom fyra år. Det är vanligare att flickor har gymnasiebehörighet än att pojkar
har det.
En stor hälsoutmaning är ökningen av psykisk ohälsa. Psykiatriska diagnoser
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligare på Gotland än i riket
och det är något vanligare än i riket med självmord.
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Samsjuklighet mellan missbruk, beroende och psykisk ohälsa är ett komplext
folkhälsoproblem. Missbruk och beroende bland äldre är ett område som behöver uppmärksammas. Fallskador bland äldre skapar lidande och står näst efter
cirkulationsorganens sjukdomar för den högsta kostnaden för slutenvård bland
äldre.
Levnadsvanor som inte främjar hälsa leder till höga kostnader för samhället och
står för en stor del av sjukdomsbördan. Exempelvis har knappt 70 procent av
männen och knappt 50 procent av kvinnorna fetma eller övervikt, var tionde
person röker, var tredje person rör sig för lite, var femte man och var tionde
kvinna har riskbruk av alkohol.
Var tionde flicka och pojke i årskurs 9 och var tredje flicka och var femte pojke
i gymnasiet röker. I gymnasiet konsumerar var tredje flicka och var femte pojke
intensivt alkohol, och mer än var tionde flicka och pojke har använt narkotika.
Polisen bedömer att förekomsten av droger på Gotland för närvarande är hög.
Delaktighet och inkludering

Det finns många föreningar, men flera signalerar vikande medlemskap och engagemang. Var femte person har dock lågt socialt deltagande, vilket innebär att
de under ett år aldrig deltagit i en aktivitet så som privat fest, släktsammankomst, bio, teater, föreningsverksamhet eller internetforum. Sex av tio äldre
kvinnor och fyra av tio äldre män upplever ensamhet.
31 procent av kvinnor och 7 procent av män upplever otrygghet som visar sig
genom att de avstår från att gå ut själva av rädsla att blir överfallna eller liknande. Upplevelsen av trygghet har minskat under de senaste åren, exempelvis
för personer i åldern 16-34 år och bland kvinnor. Det är dock betydligt vanligare att gotlänningar upplever trygghet i jämförelse med riket. Även tillit till
andra människor är större på Gotland jämfört med i riket. Var femte kvinna
och man på Gotland har dock låg tillit till andra människor. Tilliten har även
minskat i flera grupper under de senaste åren.
Valdeltagandet är högt. Befolkningens upplevelse av inflytande över beslut och
verksamheter inom Region Gotland är lågt, enligt medborgarenkät.
Antalet nyanlända personer som blir anvisade till Gotland har stadigt minskat
de senaste åren, från 286 personer 2016 till en prognos för 75 personer år
2019. Flera gotländska civilsamhällesaktörer har under den här perioden arbetat för att stödja den nyanlända, bland annat med boende och praktikplatser
samt i asylprocesser. Detta har varit särskilt påtagligt på norra och södra Gotland.
Det formella integrationsarbetet på Gotland är organiserat kring fem målområden: arbete boende, hälsa och sjukvård, socialt sammanhang samt utbildning. I
takt med att nyinflyttade etablerar sig och kommer in i arbete eller studier blir
förmågan att växla inriktning i integrationsarbetet både en utmaning och en
framgångsfaktor. Exempel på detta är DUA-satsningen (Delegationen för unga
och nyanlända till arbete), där Arbetsförmedlingen och Region Gotland samverkat för att matcha arbetsmarknadens behov och nyanländas kompetenser.
58 (64)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Detta har medfört ett bättre kompetensutnyttjande och en mer sammanhållen
kedja från SFI till praktik och arbete.
På Gotland är arbetslösheten låg och långtidsarbetslösheten har minskat. Det
finns ändå kvarstående problem med att de som är arbetslösa ofta står långt
från arbetsmarknaden. Ungefär var tionde person, oavsett kön, i åldern 17-24 år
har varken arbete eller studerar. Det är något vanligare än i riket.
’
Jämställdhet
Jämställdhet är en förutsättning för en demokratisk utveckling och en hållbar
ekonomisk tillväxt. För att kvinnor och män ska uppleva en region som attraktiv krävs jämställda villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet,
kreativitet och kompetens. Jämställdhet är också en mänsklig rättighet som ska
genomsyra alla sektorer i samhället.
Regional tillväxt och jämställdhet uppfattas ofta som två skilda områden med
olika målbilder som är svåra att förena och integrera i varandra. En hållbar tillväxt skapas genom hänsyn till ekonomi, miljö och sociala dimensioner såsom
integration, jämställdhet och mångfald.
I såväl teori och praktik finns stöd som visar att tillväxt och jämställdhet förmerar varandra och främjar tillväxt genom att32:






Jämställdhet ökar tillgången på arbetskraft.
Jämställdhet gör att humankapitalet används effektivare.
Jämställdhet ökar effektivitet och lönsamhet i organisationer
Jämställdhet fördjupar demokratin och ökar det sociala kapitalet.
Jämställdhet ökar innovationsförmågan och samhällets resiliens.

Det finns fyra områden som inom forskningen ofta lyfts fram för att förklara
hur jämställdhet kan påverka tillväxten positivt. Det är handlar om resursutnyttjande, demokrati, attraktivitet och innovation.
Resursutnyttjande

Då kvinnor och män har olika tillgång till utbildning läggs en grund för att inte
utnyttja resurserna som finns i ett samhälle maximalt. Det medför även strukturella hinder som hindrar kvinnor och män från att kunna röra sig på hela arbetsmarknaden. Könsstereotypa mönster leder till en stelhet då kvinnor och
män förväntas arbeta inom olika sektorer. Män dominerar teknik- och industriarbeten, medan kvinnor främst arbetar med vård och omsorg. Detta leder till
att arbetsmarknaden fungerar sämre som resursfördelningsinstrument.
Demokrati

Då kvinnor och män deltar i politiska val och politiskt valda församlingar lika
mycket ökar jämställdheten och legitimiteten för de valda församlingarna. Demokratin stärks då samhällets institutioner blir mer stabila, vilket i sin tur bidrar
till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt.

32

Att fortsätta välja jämställdhet, Tillväxtverket (2019)
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Ett samhälle som inte utesluter människor från tillgången på kapital, nätverk,
institutioner med mera, bidrar till ökad mångfald samt ökad tillit till och känsla
av att vara delaktig i samhället. Den ökade tilliten och mångfalden i de sociala
kontakterna ökar även möjligheterna till samverkan mellan företag och offentliga aktörer, och därmed främjas dessutom den innovativa potentialen i samhället.
Attraktivitet

Attraktivitet handlar om hur en plats kan konkurrera med andra platser om
olika resurser, till exempel kompetens och arbetskraft. I dag är det inte bara
tillgången på arbete som gör att människor flyttar, utan även platsens attraktivitet. Det kan handla om öppenhet och tolerans, vilket är viktiga faktorer som
möjliggör jämställdhet. Jämställdhet anses vara en viktig faktor för att en region
ska kunna locka till sig både människor och kapital i högre utsträckning.
Innovation

Genom att fördelningen av medel för att främja innovation blir mer jämställd,
kan innovativa möjligheter utvecklas inom fler sektorer av arbetsmarknaden
och därmed kan antalet innovationer öka.
Mångfalden i sig kan också bidra till ett mer innovativt klimat, vilket i sin tur
skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. Ökad jämställdhet i
ledningsgrupper och företagsstyrelser leder till en ökad grad av kreativitet och
innovationsförmåga och på så sätt till ökad konkurrenskraft och sysselsättning.

Fysisk planering
Under framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin löper också Region Gotlands arbete
med en ny översiktsplan. Det båda processerna samordnas så långt som möjligt, till exempel
med gemensamma planeringsunderlag och dialogformer.
Översiktsplaneringens syfte är att ge vägledning för beslut om användning av
mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Region Gotland ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur den kommer att tillgodose de allmänna intressen som ska beaktas
vid användningen av mark- och vattenområden (3 kap. 4 § PBL).
Region Gotland ska i den fysiska planeringen bland annat samordna översiktsplanen med relevanta nationella mål, planer och program. Antalet sådana mål,
planer och program är betydande. Boverket konstaterar i en rapport till regeringen att tjugoen olika politik- och/eller ämnesområden har betydelse för den
fysiska samhällsplaneringen. Boverket har identifierat 28 nationella myndigheter
som har ansvar inom ett eller flera områden. Till områdena hör totalt ett hundratal relevanta nationella mål, varav drygt 40 kan betecknas som övergripande
mål.
Under senare tid har arbeten bedrivits med att på olika sätt koppla samman de
kommunala fysiska planerna med det regionala tillväxtarbetet. Exempelvis har
för Stockholms län en regionplan och en regional utvecklingsstrategi utarbetats
i ett och samma dokument (RUFS 2050). I Örebro län har kommunernas översiktsplaner kopplats samman med den regionala utvecklingsstrategin genom en
regional översiktsplan. I Skåne län har en strukturbild upprättats som innehåller
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både fysiska frågor och utvecklingsfrågor. På Gotland, där Region Gotland har
ansvar för både kommunal översiktsplanering och regionalt utvecklingsansvar,
finns ett givet utrymme att samordna dessa processer.
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Bilaga: SWOT
I arbetet har projektgruppen för RUS m.fl. tjänstepersoner inom Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län tagit fram en SWOT för att översiktligt
belysa Gotlands styrkor och svagheter, hot och möjligheter. Den har använts
vid möten i olika nätverk och samarbetskonstellationer för att få synpunkter.
Syftet med en SWOT är att identifiera styrkor och möjligheter som sammantaget bidrar till att uppnå önskade mål, samt hantera svagheter och hot som sammantaget hindrar att nå dem.
STYRKOR






















En stark regional identitet.
Närhet mellan människor.
Civilsamhällets kraft, starkt föreningsliv.
Hög tillit och trygghet.
Starkt kulturliv.
Väl fungerande samverkansorganisationer mellan olika sektorer.
Tillgången till högre utbildning och
forskning genom Uppsala universitet.
Uppsala universitet Campus Gotland
som motor och samverkanspart för innovativa miljöer.
Inflöde av studenter från övriga Sverige
och internationellt
Diversifierat näringsliv och en bred arbetsmarknad.
Högt nyföretagande och starkt entreprenörskap (varav kvinnors andel av
nystartade företag högst i riket).
Många uthålliga småföretag.
Säsongsarbeten innebär goda möjligheter till startjobb.
Platsen Gotland har ett starkt varumärke, både externt och internt.
Stora och unika kultur- och naturvärden.
God tillgänglighet och väl fungerande
trafikupplägg för färjor och flyg.
Väl anpassad infrastruktur (vägar, hamnar, flygplats).
Högt bostadsbyggande.
Utbyggt fibernät på hela Gotland.
God tillgång till kommersiell och offentlig service
Hög förvärvsfrekvens.

SVAGHETER





















Ojämlikhet och ojämställdhet i hälsa,
levnadsförhållanden och levnadsvanor.
Mer än var 10:e elev i åk 9 saknar
gymnasiebehörighet, fler pojkar än
flickor. Var fjärde elev fullföljer inte
gymnasiet.
Mäns våld mot kvinnor.
En egen arbetsmarknadsregion, med
stor säsongsvariation.
Kompetensförsörjning – svårt hitta arbetskraft med rätt kompetens.
Få medelstora företag som är oberoende av säsong.
Låg andel anställda i privat sektor jämfört med riket.
Gotländska företag har en låg internationaliseringsgrad.
Transporter och resor har tids- kostnads- och klimataspekter som begränsar en hållbar utveckling för näringsliv
och boende på Gotland.
Kollektivtrafikens andel av resorna är
låg
Vattenhushållning och kommunikationer är inte långsiktigt hållbart.
Den kalkbrännande stenindustrin är
problematisk ur klimatsynpunkt .
Färje- och flygtrafiken är beroende av
fossila bränslen – kan konkurreras ut
av mer hållbara destinationer/
leveransorter.
Stort bilberoende.
VA-infrastrukturen.
Vägnätets standard.
Marknadsmässigt svårt att bygga bostäder över hela ön.
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Styrkeområden i näringslivet: besöksnäringen, gröna näringar, kulturella och
kreativa näringar
Goda vind- och solförhållanden för
förnybar elproduktion
Kunskap och engagemang inom klimatoch energifrågor
Befolkningsökning
Positivt flyttnetto: fler flyttar in än ut.








MÖJLIGHETER

















Internationalisering, ökad export.
Utveckla ledande forsknings- och innovationsmiljöer.
Stärka tillväxt i kunskapstunga
branscher.
Cirkulär ekonomi inom energi- och industriproduktion.
Ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Stärka bilden av Gotlands breda arbetsmarknad.
Stärka attraktionskraft med hjälp av
höga natur- och kulturvärden.
Stärka Uppsala universitet Campus
Gotland som utvecklingsmotor genom
närmare samarbete med näringslivet
och att attrahera/behålla studenter efter
examen.
Stärka varumärke avseende plats att besöka, bo och verka
Utveckla hållbara resor och transporter
Öka intresset för resor med kollektivtrafik, ökat cyklande, samåkningspooler
m.m.
Förbättrat vägnät
Kompetensbehovet kan tillgodoses genom utbildning på plats, i samverkan
mellan aktörer och genom pendling och
inflyttning.
Ökad inflyttning av personer i arbetsför
ålder.

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet tillgodoser inte behoven för
alla målgrupper.
Inkomsterna på Gotland är låga jämfört med andra län.
Lägre andel högutbildade än riket och
stora skillnader mellan män och kvinnor.
Skillnader i utbildningsresultat mellan
pojkar och flickor, kvinnor och män
Varumärket: ses som en sommar- och
semesterö.
Negativt födelsenetto: färre födslar än
dödsfall.

HOT
















Befolkningsutvecklingen – färre i yrkesaktiv ålder, stigande försörjningskvot.
Ökat tryck på välfärdstjänster.
Klimatomställning försvårar och fördyrar transporter.
Hinder för att utveckla hållbara kommunikationer och ett mer hållbart resande
Sårbar anslutning till fastlandet.
Vattenförsörjning, brist på rent vatten.
Färre året-runtboende i Visby innerstad och andra delar av Gotland.
Försämrad tillgänglighet till välfärdstjänster på landsbygderna.
El/energiförsörjning/tele – beredskapsperspektiv
Intresset för utbildningar och kompetensbehoven på arbetsmarknaden
överensstämmer inte.
Att utbildningssektorn inte snabbt nog
kan möta skiftande kunskaps- och
kompetensbehov.
Minskande ideellt engagemang i föreningslivet, både ideella ledare och
medlemmar/utövare
Minskad fysisk aktivitet bland både
unga och vuxna
Kvinnor och män, flickor och pojkars
psykiska ohälsa ökar.
Ohälsosamma levnadsvanor, ex ungas
alkoholvanor, fetma och övervikt.
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Fortsatt satsning på styrkeområden, besöksnäring, gröna näringar, kulturella
och kreativa näringar
Utveckla fler större evenemang på ön
Satsning på kultur, idrott, friluftsliv (påverkar folkhälsa, social hållbarhet och
attraktivitet för inflyttning)
Verka för en inkluderande arbetsmarknad.
Främja psykisk hälsa.
Stärka socialt kapital.
Goda förutsättningar att vara pilot i
energiomställningen.
De gröna näringarnas betydelse växer,
lokal produktion av mat och energi ger
en hög självförsörjningsgrad.







All kompetens tas inte tillvara på arbetsmarknaden (individperspektiv och
kompetensförsörjningsperspektiv)
Klimatförändringarnas påverkan, på
bland annat de gröna näringarna och
vattenförsörjningen.
Östersjöns miljö – överutnyttjande av
marina resurser, övergödning, miljögifter m.m.
Industrins utveckling påverkar Gotlands vattentillgångar, klimatavtryck
och naturresurser
Målkonflikter när det gäller markanvändning.
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Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Utvecklingsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en
sammanställning av de projekt som pågår och redovisa för regionstyrelsens
arbetsutskott respektive regionalt utvecklingsutskott i april.

Att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken har de senaste åren
varit en tydlig ambition från regeringens sida. Det har bland annat tagit sig uttryck
genom skrivningar i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, där det framgår att alla tre hållbarhetsdimensioner, social, miljömässig och ekonomisk, ska vara en integrerad del i det regionala tillväxtarbetet och
ligga till grund för alla prioriteringar.
I höstbudgeten som presenterades den 18 september 2019 framgår även ett nytt mål
för den regionala tillväxtpolitiken: Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Även förordningar har
fått förstärkta hållbarhetsskrivningar, exempelvis förordning (2017:583) för regional
tillväxt, där § 4 uttrycker tydligt krav på integrering av hållbarhetsdimensioner i det
regionala tillväxtarbetet.
Tillväxtverket har sommaren 2019 fått regeringens uppdrag att stärka och utveckla
arbetet med hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med det nya målet. För
ett så effektivt genomförande som möjligt har Tillväxtverket givit regionerna i uppdrag att skriva en förändringslogik med fokus på den förflyttning mot hållbarhet som
man vill uppnå inom tillväxtarbetet. Förändringslogiken beskrivs i en behovsinventering som sedan ligger till grund för en treårig ansökan. Processens delar ses nedan.
Föreliggande behovsinventering tillhör steg 1.
Regioner ansökte i november 2019 om startbidrag hos Tillväxtverket om 100 000 kr
för en förstudieprocess där en behovsinventering inklusive en förändringslogik skulle
tas fram. Region Gotland ansökte och behovsinventeringen togs fram under perioden
191101-200120.
Tillväxtverket handlägger regionernas behovsinventeringar (jan-feb 2020) och utifrån
bedömningskriterier och en fördelningsnyckel placeras regionerna i två grupper. En
grupp regioner får ansöka om 3,4 mnkr och en grupp får ansöka om 4,5 mnkr.
forts
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En nationell utlysning om ett treårigt projekt per region är öppen 9-25 mars 2020.
Totalt omfattar utlysningen 87 mnkr kr över perioden 2020-2022.
Beslut fattas av Tillväxtverket och kommuniceras till sökande regioner i maj 2020.
Tillväxtverket är medvetet om att den korta ledtiden för att ta fram behovsinventeringen påverkat möjligheterna till politisk förankring och emotser därför beslutsunderlag för godkänd behovsinventering i efterskott.
Behovsinventeringen ska vara ett stöd men också verka styrande i det fortsatta
uppdraget mot en ökad hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet.
Då det är många processer som pågår och uppdrag som givits till regionerna inom
bland annat jämställdhet, mångfald och miljö, finns erfarenheter som förväntas tas
tillvara för att kunna växlas upp till nästa nivå. Eftersom alla regioner redan idag
arbetar med hållbarhetsdimensionerna på olika sätt är syftet med behovsinventeringen
att avgränsa och prioritera vilka insatser som ska rymmas inom uppdraget. Den
utmaning Tillväxtverket vill fokusera på är ökad regional kapacitet att arbeta med
hållbarhet som en helhet i det regionala tillväxtarbetet. Centralt för uppdraget är att
arbeta med omställning för hållbarhet.
Arbetet med behovsinventeringen och hållbar regional utveckling ska, enligt
uppdraget, utformas med ett intersektionellt perspektiv som en metod att analysera
arbete och insatser utifrån variabler som kön, ålder och utländsk bakgrund.
Tillväxtverkets utlysning, som är öppen 9-25 mars 2020, omfattar fyra moduler enligt
nedan:
-

Modul 1. Egenidentifierat insatsområde
Modul 2. Egenidentifierat insatsområde
Modul 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Modul 4. Övergripande omställningsarbete med stöd bland annat av RegLab

Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedel som egenidentifierade
insatsområden och det kommande projektet fokuserar på de horisontella perspektiven
klimat/energi/miljö, jämställdhet samt integration/mångfald inom alla fyra moduler,
liksom ovan nämnda kriterier för intersektionalitet.
Behovsinventeringen har tre delar, bakgrund/nuläge, insatser och börläge. Givna
frågor från Tillväxtverket, liksom en instruktion, ligger till grund för inventeringen.
Bakgrunden ska ge en nulägesbild av hur regionen har arbetat med hållbarhet i
forts
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särskilda uppdrag, vilka målgrupper som är i fokus för det fortsatta arbetet samt vilka
hållbarhetsutmaningar som ska adresseras. Avsnittet Insatser ska beskriva exempel på
insatser inom de två egenidentifierade och de två obligatoriska modulerna. Börläget
innehåller formulerade mål och effekter på kort och lång sikt för samtliga fyra
moduler.
Länsstyrelsen och Uppsala universitet Campus Gotland är i behovsanalysen
identifierade som de viktigaste externa samverkansparterna, jämte övriga externa
utvecklingsaktörer, bland annat inom det företagsfrämjande systemet.
Förvaltningens bedömning är att redovisade insatser är nödvändiga för att stärka och
utveckla arbetet med hållbar regional utveckling i det regionala tillväxtarbetet.
Mot bakgrund av att hela 1:1-anslaget, i enlighet med § 4 förordningen (2017:538) och
villkorsbeslut för 2020, ska användas för utveckling i det regionala tillväxtarbetet
avseende hållbarhet, gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att kommande
projekt till stora delar har potential att möta Tillväxtverkets och det omgivande
samhällets förväntningar på att Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig
aktör levererar ett hållbart regionalt tillväxtarbete.
Konsekvensanalyser är inte genomförda, men en högre grad av integrering av sociala
och miljömässiga perspektiv i det regionala tillväxtarbetet bedöms generellt ha en
positiv inverkan utifrån barnkonventionen, ur genusperspektiv, ur klimat/energi och
miljöperspektiv samt ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en sammanställning av de projekt som pågår och redovisa för regionstyrelsens arbetsutskott
respektive regionalt utvecklingsutskott i april.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Uppsala universitet Campus Gotland
Enheten för Hållbar tillväxt
Enheten för Samhällsplanering
Enheten för Social hållbarhet
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Lina Holmgren

Regionstyrelsen

Delrapport 4 Regionalt näringslivspaket med statlig
finansiering - Hållbara Gotland
Förslag till beslut

•

Rapporten är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Uppdraget Hållbara Gotland genomförs i samverkan mellan Region Gotland och
Tillväxtverket. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att samordna och delredovisa
uppdraget årligen. Avdelningen Hållbar tillväxt ska årligen till regionstyrelseförvaltningen lägesrapportera sitt reguljära tillväxtarbete enligt Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020. Då uppdraget Hållbara Gotland överlappar Tillväxtprogrammet
och projektportföljen för Hållbara Gotland utgör en stor del av projektportföljen för
Tillväxtprogrammet, sammanfaller i år rapporteringen.
Region Gotland har i denna delrapportering ansvarat för att rapportera företagsstöd
samt resultaten av projektverksamheten. Det sistnämnda genomfördes genom att ta
utgångspunkt i programmets logik och relatera utfallet av projektens aktiviteter till
projektens resultat- och effektmål samt till programmets mål om att insatserna vid
uppdragets slut ska ha:
-

Stärkt samverkan, lärande och genomförandestrukturerna kring regionalt
tillväxtarbete på Gotland.
Främjat utvecklingen i riktning mot fyra innovationsmiljöer.
Frigjort innovations- och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet.

Detta sätt att närma sig delrapporteringen är i sig en insats som bidrar till
programmets resultatmål om att stärka genomförandestrukturer kring regionalt
utvecklingsarbete och lärande. Förfaringssättet ska, om det tillämpas och utvecklas,
bidra till förutsättningarna för att inom ordinarie verksamhet jobba mer
resultatorienterat. Dvs bidra till att resultat från insatser tas tillvara på ett bra sätt,
relateras till beslutade mål och utifrån det ligger till grund för välavvägda beslut om
nya insatser för Gotlands utveckling.
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Rapporteringen är kvalitativ, den beskriver utfall av projektens aktiviteter samt gör
bedömningar och uppskattningar av effekter (i relation till resultat- och effektmål).
Metodmässigt handlar det om att med stöd av lägesrapporteringar, projektmöten,
dialoger, erfarenhetsträffar och utvärderingar beskriva centrala aktiviteter för året för
varje projekt, samt utfall till följd av dessa aktiviteter.
Region Gotland och Tillväxtverket konkluderar gemensamt att programmet Hållbara
Gotland skapar ett viktigt lärande och stärker det regionala tillväxtarbetet. Det är
dock viktigt att vi även fortsatt ges förutsättningar att genomföra uppdraget enligt de
beslut som fattats, samt att vi kan arbeta vidare med att stärka kopplingarna till det
långsiktiga regionala tillväxtarbetet genom strategiska insatser.
Beslutsunderlag

”Delrapport 4.0 Uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i
Gotlands län N2016/04642/RTS”. RS 2016/484, kommer efter beslut från
styrgrupp i slutet av januari 2020 att diarieföras.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten är mottagen och läggs till handlingarna.

Uppdraget Hållbara Gotland genomförs i samverkan mellan Region Gotland och
Tillväxtverket. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att samordna och delredovisa
uppdraget årligen. Avdelningen Hållbar tillväxt ska årligen till regionstyrelseförvaltningen lägesrapportera sitt reguljära tillväxtarbete enligt Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020. Då uppdraget Hållbara Gotland överlappar Tillväxtprogrammet och
projektportföljen för Hållbara Gotland utgör en stor del av projektportföljen för
Tillväxtprogrammet, sammanfaller i år rapporteringen.
Region Gotland har i denna delrapportering ansvarat för att rapportera företagsstöd
samt resultaten av projektverksamheten. Det sistnämnda genomfördes genom att ta
utgångspunkt i programmets logik och relatera utfallet av projektens aktiviteter till
projektens resultat- och effektmål samt till programmets mål om att insatserna vid
uppdragets slut ska ha:
- Stärkt samverkan, lärande och genomförandestrukturerna kring regionalt tillväxtarbete på Gotland.
- Främjat utvecklingen i riktning mot fyra innovationsmiljöer.
- Frigjort innovations- och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet.
Detta sätt att närma sig delrapporteringen är i sig en insats som bidrar till
programmets resultatmål om att stärka genomförandestrukturer kring regionalt
utvecklingsarbete och lärande. Förfaringssättet ska, om det tillämpas och utvecklas,
bidra till förutsättningarna för att inom ordinarie verksamhet jobba mer resultatorienterat. Dvs bidra till att resultat från insatser tas tillvara på ett bra sätt, relateras till
beslutade mål och utifrån det ligger till grund för välavvägda beslut om nya insatser
för Gotlands utveckling.
Rapporteringen är kvalitativ, den beskriver utfall av projektens aktiviteter samt gör
bedömningar och uppskattningar av effekter (i relation till resultat- och effektmål).
Metodmässigt handlar det om att med stöd av lägesrapporteringar, projektmöten,
dialoger, erfarenhetsträffar och utvärderingar beskriva centrala aktiviteter för året för
varje projekt, samt utfall till följd av dessa aktiviteter.
forts
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Region Gotland och Tillväxtverket konkluderar gemensamt att programmet Hållbara
Gotland skapar ett viktigt lärande och stärker det regionala tillväxtarbetet. Det är dock
viktigt att vi även fortsatt ges förutsättningar att genomföra uppdraget enligt de beslut
som fattats, samt att vi kan arbeta vidare med att stärka kopplingarna till det långsiktiga regionala tillväxtarbetet genom strategiska insatser.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Rapport från Tillväxtverket föredras på nästa regionala utvecklingsutskott den 15 april
2020.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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Nils Erik Selin

Regionstyrelsen

Fortsatt arbete med ICLD-projekt i Ukraina
Förslag till beslut

1. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att inte göra en ny ansökan innan det
pågående turistprojektet är avslutat.
2. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
fortsatt samarbete och återkomma till regionstyrelsen med en information
under hösten 2020.

Sammanfattning

Sedan 2014 har Region Gotland inom ramen för ICLD bedrivit samarbetsprojekt
med byn Zmijivka (Gammelsvenskby) i Ukraina. Syftet har varit att stärka
samhällsorganisationen, ekonomisk utveckling och demokrati i området.
Ett förstudieprojekt genomfördes 2014 – 2015 kring ett kommunalt
partnerskapsprojekt avseende byn Zmijivka (Gammalsvenskby) i Ukraina inom
ramen för ICLD.
Därefter lämnades det in ansökningar avseende två projekt den 15 mars 2016, ett
jordbruksprojekt och ett turistprojekt. Inom ICLD måste man även ha ett
styrgruppsprojekt varför en sådan ansökan också lämnades in.
Ansökan om styrgrupp och jordbruk beviljades och de två projekten startade den 1
augusti 2016 och pågick i tre år med avslut 31 juli 2019.
Turistprojektet arbetades om och blev ett mer näringslivsinriktat projekt som heter
Pilotbyn och ansökan lämnades in den 15 mars 2017. Projektet blev beviljat och
löper till och med 31 juli 2020.
En ny ansökan om ett fortsatt jordbruksprojekt lämnades in 15 mars 2019 och fick
avslag.
En ny ansökan om ett jordbruksprojekt lämnades in den 15 oktober 2019. Den
ansökan hade vidgat projektet till att även omfatta hela kommunen Berislav kring
frågor rörande regelverk, administrativa frågor och organisation på
kommunledningsnivå. Även den ansökan fick avslag.
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Förvaltningen föreslår därför att möjligheterna för ett omtag utreds i samband med
att det pågående turistprojektet går mot sitt slut och att frågan behandlas på nytt av
regionstyrelsen.
Bedömning

Efter att fått två avslag på våra ansökningar avseende jordbruksprojekt i Ukraina är
förvaltningens bedömning att det behövs ett omtag. En möjlighet är att skriva en
ansökan om en ny förstudie ett sk extensionprojekt. Ett sådant projekt är på ett år
och är en sondering om att söka ett nytt 3-årigt projekt. I det här fallet skulle
samarbetspartnern vara Berislav kommun istället för Gammalsvenskby. Resurser för
att skriva ny ansökan saknas för tillfället och måste i så fall tillföras.
När det gäller det pågående projektet som är slut den 31/7 2020 så behöver en ny
samordnare anställas inom projektet till och med 31/7 2020.
Förvaltningen föreslår därför att möjligheterna för ett omtag utreds i samband med
att det pågående turistprojektet går mot sitt slut. Då finns erfarenheter från två
projektengagemang i samarbete med byn Zmijivka (Gammelsvenskby) i Ukraina.
Utifrån de samlade erfarenheterna bör ett nytt ställningstagande kunna göras kring
behoven och samarbetsmöjligheterna mellan Region Gotland och byn Zmijivka
(Gammelsvenskby), samt kommunen Berislav i Ukraina.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Fortsatt arbete med ICLD-projekt i Ukraina

RS 2020/159

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Ansökan om en ny förstudie i ett extensionprojekt lämnas in till ICLD senast den
15 mars med inriktning mot Berislav.
• Innan ansökan ges in ska regionstyrelseförvaltningen redovisa en statusrapport och
projektorganisation på regionstyrelsens arbetsutskott den 11 mars 2020.
•

Sedan 2014 har Region Gotland inom ramen för ICLD bedrivit samarbetsprojekt
med byn Zmijivka (Gammelsvenskby) i Ukraina. Syftet har varit att stärka samhällsorganisationen, ekonomisk utveckling och demokrati i området.
Ett förstudieprojekt genomfördes 2014 – 2015 kring ett kommunalt partnerskapsprojekt avseende byn Zmijivka (Gammalsvenskby) i Ukraina inom ramen för ICLD.
Därefter lämnades det in ansökningar avseende två projekt den 15 mars 2016, ett
jordbruksprojekt och ett turistprojekt. Inom ICLD måste man även ha ett styrgruppsprojekt varför en sådan ansökan också lämnades in.
Ansökan om styrgrupp och jordbruk beviljades och de två projekten startade den
1 augusti 2016 och pågick i tre år med avslut 31 juli 2019.
Turistprojektet arbetades om och blev ett mer näringslivsinriktat projekt som heter
Pilotbyn och ansökan lämnades in den 15 mars 2017. Projektet blev beviljat och löper
till och med 31 juli 2020.
En ny ansökan om ett fortsatt jordbruksprojekt lämnades in 15 mars 2019 och fick
avslag.
En ny ansökan om ett jordbruksprojekt lämnades in den 15 oktober 2019. Den
ansökan hade vidgat projektet till att även omfatta hela kommunen Berislav kring
frågor rörande regelverk, administrativa frågor och organisation på kommunledningsnivå. Även den ansökan fick avslag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att möjligheterna för ett omtag utreds i
samband med att det pågående turistprojektet går mot sitt slut och att frågan
behandlas på nytt av regionstyrelsen.
forts

21 (26)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 12 forts
RS 2020/159

Efter att fått två avslag på våra ansökningar avseende jordbruksprojekt i Ukraina är
förvaltningens bedömning att det behövs ett omtag. En möjlighet är att skriva en
ansökan om en ny förstudie ett så kallat extensionprojekt. Ett sådant projekt är på ett
år och är en sondering om att söka ett nytt 3-årigt projekt. I det här fallet skulle
samarbetspartnern vara Berislav kommun istället för Zmijivka (Gammelsvenskby).
Resurser för att skriva ny ansökan saknas för tillfället och måste i så fall tillföras.
När det gäller det pågående projektet som är slut den 31 juli 2020 så behöver en ny
samordnare anställas inom projektet till och med 31 juli 2020. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att möjligheterna för ett omtag utreds i samband med att det
pågående turistprojektet går mot sitt slut. Då finns erfarenheter från två projektengagemang i samarbete med byn Zmijivka (Gammelsvenskby) i Ukraina. Utifrån de
samlade erfarenheterna bör ett nytt ställningstagande kunna göras kring behoven och
samarbetsmöjligheterna mellan Region Gotland och byn Zmijivka (Gammelsvenskby),
samt kommunen Berislav i Ukraina.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare och Stefan Persson,
utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet föreslår att en ny ansökan, en så kallad extensionansökan, ska
lämnas in till ICDL den 15 mars. Innan ansökan lämnas in ska regionstyrelseförvaltningen redovisa statusrapport och projektorganisation på regionstyrelsens
arbetsutskott den 11 mars 2020.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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Anette Jansson

Regionstyrelsen

Förslag till remissversion av Vårt Gotland 2040 - regional
utvecklingsstrategi för Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner att remittera föreliggande förslag till remissversion av
regional utvecklingsstrategi för Gotland, med remissfrågor enligt tjänsteskrivelsen.



Regionstyrelsen fastställer remisstiden att vara från den 3 mars till och med 31
maj 2020.

Sammanfattning

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av
strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet
av det regionala tillväxtarbetet. Enligt förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete,
ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång under
varje mandatperiod.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands
förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. I remissförslaget
föreslås en ny vision för Gotland, tre övergripande mål för Gotland 2040 och tio
insatsområden som bidrar till måluppfyllelse. Den regionala utvecklingsstrategins
genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
Remisstiden föreslås vara från den 3 mars 2020 till och med den 31 maj 2020. Åtta
remissdialoger förlagda på olika platser på Gotland finns planerade under mars och
april.
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Region Gotland önskar särskilt svar på frågorna;






Hur ser ni på förslag till vision?
Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål?
Hur kan ni bidra till att målen nås?
Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt (närmsta
fem åren)?
Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?

Inriktningen är att slutligen ta fram en, i huvudsak, digital regional utvecklingsstrategi.
Remissförslaget kommer också att presenteras på www.gotland.se/gotland2040 på
ett anpassat och lämpligt sätt för webb. Där kommer också en formgiven version av
remissförslaget att finnas tillgänglig.
Ärendebeskrivning

Uppdraget
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av
strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet
av det regionala tillväxtarbetet. Enligt förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete,
ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång under
varje mandatperiod.
Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 301 att uppdra åt dåvarande
ledningskontoret att ta fram ett reviderat förslag till regional utvecklingsstrategi
(RUS), som ska ersätta det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet (RUP),
Vision Gotland 2025 och att i samband med revideringen även integrera
regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt och se över den regionala
utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrningen, i
syfte att föreslå förenkling och effektivisering.
Under 2017/2018 gjordes en uppföljning av Vision Gotland 2025, såväl kvalitativt
som kvantitativt. Slutsatserna från uppföljning ledde till att den politiska ledningen
beslutat att inte enbart revidera Vision Gotland 2025 utan istället avsätta resurser för
framtagandet av en helt ny regional utvecklingsstrategi.
Framtagandet av remissförslaget
Arbetet med framtagande av ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland med
sikte på 2040 utgår från det projektdirektiv som beslutades i regionstyrelsen i mars
2019 (2019-03-28, RS § 84). Arbetet löper enligt tidplan och nu finns en
remissversion framtagen.
Remissperioden planeras pågå från 3 mars till 31 maj 2020. Åtta dialogmöten om
förslaget är inplanerade. Tidplanen är att regionfullmäktige ska kunna fatta beslut om
en ny regional utvecklingsstrategi i december 2020.
Arbetet har under gång redovisats genom informationspunkter vid varje sammanträde i regionala utvecklingsutskottet. En workshop kring mål genomfördes i
regionala utvecklingsutskottet den 28 oktober. Regionfullmäktige har fått
information om arbetet vid sammanträdet den 21 oktober.
Region Gotlands koncernledningsgrupp har fungerat som intern referensgrupp och
RegSam som extern referensgrupp.
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Inriktningen är att slutligen ta fram en, i huvudsak, digital regional utvecklingsstrategi.
Remissförslaget kommer att presenteras på www.gotland.se/gotland2040 på ett
anpassat och lämpligt sätt för webb. Där kommer också en formgiven version av
remissförslaget att finnas tillgänglig.
Bedömning

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. Tre övergripande mål för
Gotland 2040 och tio insatsområden som bidrar till måluppfyllelse föreslås.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
För att genomföra strategin behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och
uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Den regionala utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program.
För Region Gotland får RUS en särskild betydelse i och med kopplingen till den
interna koncernstyrningen.
Viktiga underlag och utgångspunkter
Under arbete har ett antal underlag varit viktiga utgångspunkter samt ett antal
dialoger och skriftliga inspel från utvecklingsaktörer på Gotland inklusive Region
Gotlands förvaltningar.















Utvärderingar av Vision Gotland 2025 från 2017, både kvalitativ och
kvantitativ
Workshop ledd av Swedesd vid Uppsala universitet kring Agenda 2030
(tjänstepersoner Region Gotland och Länsstyrelsen deltog)
Nulägesanalys utifrån underlag av sakkunniga tjänstepersoner inom Region
Gotland och kontaktpersoner på Länsstyrelsen. (Rapporten Nuläge och
utmaningar – nulägesanalys och kunskapsunderlag för ny regional
utvecklingsstrategi, 2019)
Avstämningar i olika samarbetskonstellationer (Tillväxtrådet, Trafikrådet,
Tillgänglighetsrådet, Forum för social hållbarhet).
Material från tre framtidsdialoger med drygt 130 deltagare kring utmaningar,
mål, prioriterade åtgärder.
Workshop om mål i regionala utvecklingsutskottet.
Inspel från Region Gotlands förvaltningsledningsgrupper.
Svar på skriftliga frågor från 18 statliga myndigheter.
Översynen av varumärkesarbetet.
Mål i styrkortet för Region Gotland.
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 20152020.
Det reviderade nationella målet för regional tillväxtpolitik: Utvecklingskraft med
stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet.
Tidiga förslag till inriktning och prioriteringar för EU:s kommande
programperiod.

Förvaltningen har sett en överensstämmelse mellan målen i Region Gotlands
styrkort, vad som framkommit vid de tre framtidsdialogerna och andra inspel enligt
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ovan, vilket gett en god grund att utgå ifrån. Det finns också en överensstämmelse
med Vision Gotland 2025 vad gäller de olika frågeområden som tas upp. Skillnaden
är att den demografiska utvecklingen, och därmed utmaningarna för
kompetensförsörjningen, samt klimatfrågorna är ännu mer accentuerade nu jämfört
med 2008 när Vision 2025 antogs.
I förslagen till övergripande mål och effektmål har förvaltningen så långt som möjligt
velat ge möjlighet till igenkänning för de gotländska utvecklingsaktörer som deltog
vid de tre framtidsdialogerna, dvs. att målen ska spegla de frågor som där lyftes som
de mest prioriterade. De utmaningar som lyftes som de mest angelägna var klimatoch energi, kompetensförsörjning, befolkningsutvecklingen, utbildning, vattenförsörjningen och hälsa.
Förvaltningen har noterat att nationell nivå på ett tydligare sätt lyfter Agenda 2030
och ett brett hållbarhetsperspektiv i den regionala tillväxtpolitiken, i mångt och
mycket en anpassning till den utveckling som regioner och kommuner redan
anammat. Projektdirektivet för framtagande av RUS säger att Agenda 2030 ska vara
en utgångspunkt och alla hållbarhetsdimensioner ska genomsyra arbetet.
Förvaltningen är medveten om att det i processen så här långt saknas dialog där barn
och ungas perspektiv fångas upp. Kontakt är etablerad med grundskolan och
gymnasiet för att hålla särskilda dialoger med unga under våren 2020, vilket mottagits
positivt.
Förslag till målstruktur i ny regional utvecklingsstrategi

Vision
Visionen ska vara levande hela tiden i arbetet och inte enbart ses som något som ska
uppnås längre fram. Visionen är ett stöd vid vägval. Den ska signalera Gotlands
värden, både för oss som bor här och för besökare eller potentiella inflyttare, men
också innehålla en förändring som vi vill sträva mot.
Vi föreslår att den nuvarande visionen, ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa
och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust” ersätts av en
ny vision för Gotland.
Förslag: Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet
Motivet till detta är att en vision vinner på att vara kort och därmed lätt att komma
ihåg. Visionen bygger på styrkor som Gotland har. Att Gotland är en ö gör oss unika
som region.
En utvecklad text om visionen lyder:
Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med vår unika
natur. Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket skapar förutsättningar för
människor och företag att växa och utvecklas. Vi driver förändring och omställning för ett
långsiktigt hållbart Gotland, något som ger oss en ledande roll såväl nationellt som internationellt.
Gotland är den bästa platsen att växa upp, leva och åldras på, tryggt och attraktivt i alla livets
skeden. En plats för allt liv. En plats för hela livet.
Övergripande mål för Gotland 2040


Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa
livskvaliteten.
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Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och
klimatomställningen.



Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar
tillväxt.

Motiv till de föreslagna övergripande målen
Målen, som kan ses som övergripande ambitionsmål, innehåller samtliga
hållbarhetsperspektiv. De beskriver det önskade tillståndet och utvecklas i
remissförslaget med en måltext. Innehållet är baserat på vad som framkommit i
dialog med såväl regionala utvecklingsutskottet som med regionala
utvecklingsaktörer. Mål i Region Gotlands styrkort för samhällsperspektivet har
också varit en utgångspunkt.
Effektmål
Till varje övergripande mål föreslås ett antal effektmål. Dessa är preliminära, då de
behöver arbetas igenom ytterligare. Det finns ändå skäl att ta med dem i
remissförslaget för att ge möjlighet till synpunkter på dem. I remissförslaget finns
inte några indikatorer med, dessa tas fram till det slutliga förslaget av RUS.
Effektmålen har flera funktioner.


Effektmålen förtydligar innehållet i respektive övergripande mål och visar
den önskade förändring som ska uppnås.



Effektmålen är utgångspunkt för uppföljningen och till varje effektmål sätts
ett antal indikatorer. Till varje effektmål sätts ett antal indikatorer, som mäter
faktiska nivåer och förändringar i riktning mot målen.

Motiv till de föreslagna effektmålen: I förslagen till effektmål i RUS har nuvarande
mål i Region Gotlands styrkort varit en utgångspunkt. Det har även fokusområden i
den nyligen framtagna Energi- och klimatstrategin (Länsstyrelsen), som enligt
förordningen för regionalt tillväxtarbete är ett styrdokument som ska beaktas i
arbetet med RUS. Övriga effektmål är sådana som svarar mot de identifierade
utmaningarna för Gotland och som lyfts i dialoger.
Tio områden som bidrar till att målen nås
Den regionala utvecklingsstrategin beskriver tio insatsområden, dvs. ett antal
sakområden som alla bidrar till en hållbar regional utveckling och inom respektive
insatsområde finns strategiska inriktningar utpekade. Den regionala
utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer
och program.
RUS koppling till koncernstyrningen
Utifrån uppdraget se över den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program
samt koncernstyrningen, i syfte att föreslå förenkling och effektivisering pågår ett arbete inom
regionstyrelseförvaltningen kring kopplingen mellan mål i den regionala
utvecklingsstrategin och målen i perspektiv samhälle i styrkortet. Fortsatt arbete
behövs fram till dess att en slutlig RUS fastställs, men huvudinriktningen är att målen
i RUS bör ersätta målen i styrkortets perspektiv samhälle.
Remisstid och remissfrågor
Remisstiden föreslås vara från den 3 mars till och med 31 maj 2020. Sändlista enligt
bilaga.
Region Gotland önskar särskilt svar på frågorna;
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Hur ser ni på förslag till vision?
Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål?
Hur kan ni bidra till att målen nås?
Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt (närmsta
fem åren)?
Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?

Konsekvensanalys
Sociala och miljömässiga konsekvenser: förslaget till regional utvecklingsstrategi utgår
genomgående från ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv och ett geografiskt
perspektiv med fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring. Agenda 2030 är en
utgångspunkt och de tre hållbarhetsdimensionerna har genomsyrat arbetet med
synsättet att social hållbarhet är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett
medel för hållbar utveckling. Dessa genomgående perspektiv är viktiga även i
genomförandet för att nå målen för Gotland 2040.
Ekonomiska konsekvenser: goda förutsättningar för en positiv utveckling för
Gotland med fler företag, fler jobb, ökad tillväxt och kunskapsintensitet i företagen
innebär ökad skattekraft och en långsiktigt hållbar regional utveckling. När Gotlands
samlade utvecklingsmedel används utifrån en gemensam riktning ger de bäst effekt.
Grundtanken med en samsyn kring RUS är att ta tillvara vinsterna med samordnad
och koordinerad handling mellan berörda aktörer.
I det faktiska genomförandet för att nå mål i RUS behöver varje enskild aktör,
inklusive Region Gotland, analysera och väga möjliga åtgärder mot varandra utifrån
bedömda effekter och kostnader samt prioritera med hänsyn till varje aktörs uppdrag.
Beslutsunderlag

Förslag till remissversion av Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för
Gotland
Bilaga: följebrev och sändlista
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Sändlista remissinstanser
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Anette Jansson

Regionstyrelsen

Förslag till remissversion av Vårt Gotland 2040 - regional
utvecklingsstrategi för Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner att remittera föreliggande förslag till remissversion av
regional utvecklingsstrategi för Gotland, med remissfrågor enligt tjänsteskrivelsen.



Regionstyrelsen fastställer remisstiden att vara från den 3 mars till och med 31
maj 2020.

Sammanfattning

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av
strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet
av det regionala tillväxtarbetet. Enligt förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete,
ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång under
varje mandatperiod.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands
förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. I remissförslaget
föreslås en ny vision för Gotland, tre övergripande mål för Gotland 2040 och tio
insatsområden som bidrar till måluppfyllelse. Den regionala utvecklingsstrategins
genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program. Former
för genomförande redovisas och tre områden föreslås få ett särskilt fokus för
samverkan och samhandling de närmsta åren.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
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Remisstiden föreslås vara från den 3 mars 2020 till och med den 31 maj 2020. Åtta
remissdialoger förlagda på olika platser på Gotland finns planerade under mars och
april.
Region Gotland önskar särskilt svar på frågorna;







Hur ser ni på förslag till vision?
Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål?
Hur kan ni bidra till att målen nås?
Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt (närmsta
fem åren)?
Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?
Hur kan förslaget förbättras?

Inriktningen är att slutligen ta fram en, i huvudsak, digital regional utvecklingsstrategi.
Remissförslaget kommer också att presenteras på www.gotland.se/gotland2040 på
ett anpassat och lämpligt sätt för webb. Där kommer också en formgiven version av
remissförslaget att finnas tillgänglig.
Ärendebeskrivning

Uppdraget
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av
strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet
av det regionala tillväxtarbetet. Enligt förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete,
ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång under
varje mandatperiod.
Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 301 att uppdra åt dåvarande
ledningskontoret att ta fram ett reviderat förslag till regional utvecklingsstrategi
(RUS), som ska ersätta det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet (RUP),
Vision Gotland 2025 och att i samband med revideringen även integrera
regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt och se över den regionala
utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrningen, i
syfte att föreslå förenkling och effektivisering.
Under 2017/2018 gjordes en uppföljning av Vision Gotland 2025, såväl kvalitativt
som kvantitativt. Slutsatserna från uppföljning ledde till att den politiska ledningen
beslutat att inte enbart revidera Vision Gotland 2025 utan istället avsätta resurser för
framtagandet av en helt ny regional utvecklingsstrategi.
Framtagandet av remissförslaget
Arbetet med framtagande av ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland med
sikte på 2040 utgår från det projektdirektiv som beslutades i regionstyrelsen i mars
2019 (2019-03-28, RS § 84). Arbetet löper enligt tidplan och nu finns en
remissversion framtagen.
Remissperioden planeras pågå från 3 mars till 31 maj 2020. Åtta dialogmöten om
förslaget är inplanerade. Tidplanen är att regionfullmäktige ska kunna fatta beslut om
en ny regional utvecklingsstrategi i december 2020.
Arbetet har under gång redovisats genom informationspunkter vid varje sammanträde i regionala utvecklingsutskottet. En workshop kring mål genomfördes i
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regionala utvecklingsutskottet den 28 oktober. Regionfullmäktige har fått
information om arbetet vid sammanträdet den 21 oktober.
Region Gotlands koncernledningsgrupp har fungerat som intern referensgrupp och
RegSam som extern referensgrupp.
Inriktningen är att slutligen ta fram en, i huvudsak, digital regional utvecklingsstrategi.
Remissförslaget kommer att presenteras på www.gotland.se/gotland2040 på ett
anpassat och lämpligt sätt för webb. Där kommer också en formgiven version av
remissförslaget att finnas tillgänglig.
Bedömning

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. Tre övergripande mål för
Gotland 2040 och tio insatsområden som bidrar till måluppfyllelse föreslås.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
För att genomföra strategin behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och
uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Den regionala utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program.
Tre områden föreslås få ett särskilt fokus för samverkan och samhandling den
närmsta 5-årsperioden. För Region Gotland får RUS en särskild betydelse i och med
kopplingen till den interna koncernstyrningen.
Viktiga underlag och utgångspunkter
Under arbete har ett antal underlag varit viktiga utgångspunkter samt ett antal
dialoger och skriftliga inspel från utvecklingsaktörer på Gotland inklusive Region
Gotlands förvaltningar.













Utvärderingar av Vision Gotland 2025 från 2017, både kvalitativ och
kvantitativ
Workshop ledd av Swedesd vid Uppsala universitet kring Agenda 2030
(tjänstepersoner Region Gotland och Länsstyrelsen deltog)
Nulägesanalys utifrån underlag av sakkunniga tjänstepersoner inom Region
Gotland och kontaktpersoner på Länsstyrelsen. (Rapporten Nuläge och
utmaningar – nulägesanalys och kunskapsunderlag för ny regional
utvecklingsstrategi, 2019)
Avstämningar i olika samarbetskonstellationer (Tillväxtrådet, Trafikrådet,
Tillgänglighetsrådet, Forum för social hållbarhet).
Material från tre framtidsdialoger med drygt 130 deltagare kring utmaningar,
mål, prioriterade åtgärder.
Workshop om mål i regionala utvecklingsutskottet.
Inspel från Region Gotlands förvaltningsledningsgrupper.
Svar på skriftliga frågor från 18 statliga myndigheter.
Översynen av varumärkesarbetet.
Mål i styrkortet för Region Gotland.
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 20152020.
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Det reviderade nationella målet för regional tillväxtpolitik: Utvecklingskraft med
stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet.
Tidiga förslag till inriktning och prioriteringar för EU:s kommande
programperiod.

Förvaltningen har sett en överensstämmelse mellan målen i Region Gotlands
styrkort, vad som framkommit vid de tre framtidsdialogerna och andra inspel enligt
ovan, vilket gett en god grund att utgå ifrån. Det finns också en överensstämmelse
med Vision Gotland 2025 vad gäller de olika frågeområden som tas upp. Skillnaden
är att den demografiska utvecklingen, och därmed utmaningarna för
kompetensförsörjningen, samt klimatfrågorna är ännu mer accentuerade nu jämfört
med 2008 när Vision 2025 antogs.
I förslagen till övergripande mål och effektmål har förvaltningen så långt som möjligt
velat ge möjlighet till igenkänning för de gotländska utvecklingsaktörer som deltog
vid de tre framtidsdialogerna, dvs. att målen ska spegla de frågor som där lyftes som
de mest prioriterade. De utmaningar som lyftes som de mest angelägna var klimatoch energi, kompetensförsörjning, befolkningsutvecklingen, utbildning, vattenförsörjningen och hälsa.
Förvaltningen har noterat att nationell nivå på ett tydligare sätt lyfter Agenda 2030
och ett brett hållbarhetsperspektiv i den regionala tillväxtpolitiken, i mångt och
mycket en anpassning till den utveckling som regioner och kommuner redan
anammat. Projektdirektivet för framtagande av RUS säger att Agenda 2030 ska vara
en utgångspunkt och alla hållbarhetsdimensioner ska genomsyra arbetet.
Förvaltningen är medveten om att det i processen så här långt saknas dialog där barn
och ungas perspektiv fångas upp. Kontakt är etablerad med grundskolan och
gymnasiet för att hålla särskilda dialoger med unga under våren 2020, vilket mottagits
positivt.
Förslag till målstruktur i ny regional utvecklingsstrategi

Vision
Visionen ska vara levande hela tiden i arbetet och inte enbart ses som något som ska
uppnås längre fram. Visionen är ett stöd vid vägval. Den ska signalera Gotlands
värden, både för oss som bor här och för besökare eller potentiella inflyttare, men
också innehålla en förändring som vi vill sträva mot.
Vi föreslår att den nuvarande visionen, ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa
och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust” ersätts av en
ny vision för Gotland.
Förslag: Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet
Motivet till detta är att en vision vinner på att vara kort och därmed lätt att komma
ihåg. Visionen bygger på styrkor som Gotland har. Att Gotland är en ö gör oss unika
som region.
En utvecklad text om visionen lyder: På Gotland finns förutsättningar för kreativitet och
utveckling. Det finns en närhet mellan människor. Ur kreativiteten och närheten föds livskraft.
Tack vare livskraften finner vi vägar till förändring och omställning till ett hållbart Gotland. Här
kan man utvecklas inom sitt yrke, men även som människa. Ha både ett utvecklande arbetsliv och
en givande fritid. En plats att växa upp, leva och åldras på, tryggt och attraktiv i alla livets skeden.
Här har vi omsorg om vår unika natur. En plats för allt liv. En plats för hela livet.
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Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med vår unika
natur. Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket skapar förutsättningar för
människor och företag att växa och utvecklas. Vi driver förändring och omställning för ett
långsiktigt hållbart Gotland, något som ger oss en ledande roll såväl nationellt som internationellt.
Gotland är den bästa platsen att växa upp, leva och åldras på, tryggt och attraktivt i alla livets
skeden. En plats för allt liv. En plats för hela livet.
Övergripande mål för Gotland 2040


Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa
livskvaliteten.



Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och
klimatomställningen.



Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar
tillväxt.

Motiv till de föreslagna övergripande målen
Målen, som kan ses som övergripande ambitionsmål, innehåller samtliga
hållbarhetsperspektiv. De beskriver det önskade tillståndet och utvecklas i
remissförslaget med en måltext. Innehållet är baserat på vad som framkommit i
dialog med såväl regionala utvecklingsutskottet som med regionala
utvecklingsaktörer. Mål i Region Gotlands styrkort för samhällsperspektivet har
också varit en utgångspunkt.
Effektmål
Till varje övergripande mål föreslås ett antal effektmål. Dessa är preliminära, då de
behöver arbetas igenom ytterligare. Det finns ändå skäl att ta med dem i
remissförslaget för att ge möjlighet till synpunkter på dem. I remissförslaget finns
inte några indikatorer med, dessa tas fram till det slutliga förslaget av RUS.
Effektmålen har flera funktioner.


Effektmålen förtydligar innehållet i respektive övergripande mål och visar
den önskade förändring som ska uppnås.



Effektmålen är utgångspunkt för uppföljningen och till varje effektmål sätts
ett antal indikatorer. Till varje effektmål sätts ett antal indikatorer, som mäter
faktiska nivåer och förändringar i riktning mot målen.

Motiv till de föreslagna effektmålen: I förslagen till effektmål i RUS har nuvarande
mål i Region Gotlands styrkort varit en utgångspunkt. Det har även fokusområden i
den nyligen framtagna Energi- och klimatstrategin (Länsstyrelsen), som enligt
förordningen för regionalt tillväxtarbete är ett styrdokument som ska beaktas i
arbetet med RUS. Övriga effektmål är sådana som svarar mot de identifierade
utmaningarna för Gotland och som lyfts i dialoger.
Tio områden som bidrar till att målen nås
Den regionala utvecklingsstrategin beskriver tio insatsområden, dvs. ett antal
sakområden som alla bidrar till en hållbar regional utveckling och inom respektive
insatsområde finns dessa, strategiska inriktningar utpekade. som tas vidare i
efterföljande planer och program. Den regionala utvecklingsstrategins genomförande
konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program.
Genomförande i två spår
Den regionala utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i
5 (7)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland




Tjänsteskrivelse
RS 2018/1237

efterföljande strategier, planer och program.
gemensamma handlingsprogram för utpekade områden de närmast
kommande åren.

Särskilt fokus för samverkan och samhandling föreslås för den närmsta 5-årsperioden
vara klimat- och energiomställningen, att främja psykisk hälsa och kompetensförsörjning. Även här används de strategiska inriktningarna i respektive
insatsområde.
RUS koppling till koncernstyrningen
Utifrån uppdraget se över den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program
samt koncernstyrningen, i syfte att föreslå förenkling och effektivisering pågår ett arbete inom
regionstyrelseförvaltningen kring kopplingen mellan mål i den regionala
utvecklingsstrategin och målen i perspektiv samhälle i styrkortet. Fortsatt arbete
behövs fram till dess att en slutlig RUS fastställs, men huvudinriktningen är att målen
i RUS bör ersätta målen i styrkortets perspektiv samhälle.
Remisstid och remissfrågor
Remisstiden föreslås vara från den 3 mars till och med 31 maj 2020. Sändlista enligt
bilaga.
Region Gotland önskar särskilt svar på frågorna;
 Hur ser ni på förslag till vision?
 Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål?
 Hur kan ni bidra till att målen nås?
 Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt (närmsta
fem åren)?
 Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?
 Hur kan förslaget förbättras?
Konsekvensanalys
Sociala och miljömässiga konsekvenser: förslaget till regional utvecklingsstrategi utgår
genomgående från ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv och ett geografiskt
perspektiv med fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring. Agenda 2030 är en
utgångspunkt och de tre hållbarhetsdimensionerna har genomsyrat arbetet med
synsättet att social hållbarhet är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett
medel för hållbar utveckling. Dessa genomgående perspektiv är viktiga även i
genomförandet för att nå målen för Gotland 2040.
Ekonomiska konsekvenser: goda förutsättningar för en positiv utveckling för
Gotland med fler företag, fler jobb, ökad tillväxt och kunskapsintensitet i företagen
innebär ökad skattekraft och en långsiktigt hållbar regional utveckling. När Gotlands
samlade utvecklingsmedel används utifrån en gemensam riktning ger de bäst effekt.
Grundtanken med en samsyn kring RUS är att ta tillvara vinsterna med samordnad
och koordinerad handling mellan berörda aktörer.
I det faktiska genomförandet för att nå mål i RUS behöver varje enskild aktör,
inklusive Region Gotland, analysera och väga möjliga åtgärder mot varandra utifrån
bedömda effekter och kostnader samt prioritera med hänsyn till varje aktörs uppdrag.
Beslutsunderlag

Förslag till remissversion av Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för
Gotland
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Inledning: Gotland ställer om
Gotland har fantastiska förutsättningar. Pulserande landsbygder och en levande stad, unika
natur- och kulturvärden, ett rikt näringsliv, människor med en stark företagaranda och ett
stort engagemang för sin bygd och för samhällsutvecklingen. Att leva och verka på en ö har
alltid krävt nyfikenhet, samarbete, mod och uppfinningsrikedom. Det finns en stark tillit
och närhet mellan människor. Som ö-region har vi genom historien varit öppna för
influenser från omvärlden. Allt detta stärker förmågan till förnyelse och omställning.
Omställning är nyckeln till att klara de utmaningar som ligger framför oss; ökad konkurrens
från omvärlden, utvecklingen med en högre andel äldre i befolkningen och framför allt
klimatutmaningen.
Vi använder omställning för att accelerera utvecklingen inom en rad områden. Till exempel
att främja en jämlik hälsa och nå jämställdhet. Vi behöver säkra goda
utbildningsmöjligheter och hitta nya arbetssätt för att klara kompetensförsörjningen. Vi
behöver använda och utveckla hållbara produkter och tjänster, för att gå över till förnybart
och klimatsmart. Under det närmsta årtiondet måste utvecklingen snabbt inriktas på att
klara klimatutmaningen. Det kommer också att ge lösningar för en socialt och ekonomiskt
hållbar utveckling.
Vi är redan inne i omställning. Det har inte minst digitaliseringen visat, tydligt inom vissa
branscher och på god väg inom andra. Vi behöver planera för att förändring är det normala
tillståndet. Förmågan att kunna hantera förändringar, vara anpassningsbar, flexibel och
fortsätta att utvecklas är central.
Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att tillsammans skapa förutsättningar för
bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland. Samsyn och samordnad
handling ger större handlingskraft. Strategin är en plattform för Gotlands aktörer att utgå
ifrån i det gemensamma arbetet mot en hållbar regional utveckling.
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Kreativitet, närhet och livskraft är precis vad som behövs för omställning. Det har vi på
Gotland. Nu använder vi styrkan i den sociala sammanhållningen, tar nya utvecklingssprång
samtidigt som vi tar ansvar för att utvecklingen sker inom hållbara gränser för planeten.
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Vad är en regional utvecklingsstrategi?
Gotlands regionala utvecklingsstrategi syftar till att tillsammans skapa förutsättningar för bästa möjliga
framtid för oss som bor och verkar på Gotland. Vår utvecklingsstrategi visar också Gotlands bidrag till
Sveriges och Europas utveckling samt till de globala hållbarhetsmålen.
Den regionala utvecklingsstrategin tas fram och genomförs i samverkan mellan olika
utvecklingsaktörer på Gotland; Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala universitet Campus
Gotland, andra statliga myndigheter, näringslivet och föreningslivet. Gotlands speciella
förutsättning, att samma geografiska yta är kommun, region och län, ger unika möjligheter
för samverkan och genomförande.
Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att
den regionalt utvecklingsansvariga aktören - Region Gotland – i samverkan med
myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för den långsiktiga
utvecklingen för Gotland. I uppdraget ingår också att samordna insatser för genomförande
av strategin och att följa upp resultaten.
VI
SIKTAR
MOT
VÅRT
FOKUS

VI GÖR

VI
FÖLJER
UPP

Vision

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet
Mål och inriktning för Gotlands utveckling
Strategin är ett verktyg för att stärka Gotlands utveckling i riktning mot
visionen, för att möta utmaningarna och nå en hållbar regional utveckling.
Strategin beskriver Gotlands utmaningar och slår fast vilka övergripande
mål och effektmål som ska nås samt vilka insatsområden som bidrar till
det.
Handling
För att genomföra strategin behövs allas vårt engagemang, samverkan,
handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Vi
delar ansvaret för att genomföra insatser som leder i önskad riktning. Det
är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och mål. Den
regionala utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i efterföljande
strategier, planer och program.
Uppföljning, utvärdering och lärande
Den regionala utvecklingsstrategin behöver följas upp så vi vet om
utvecklingen går åt önskat håll. Uppföljningen ligger till grund för
eventuella revideringar och för lärande.
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Hur ska den regionala utvecklingsstrategin användas?

En stärkt samsyn kring de långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala
utvecklingsstrategin kan bidra till. Att gotländska utvecklingsaktörer drar åt samma håll ger
en större utvecklingskraft på Gotland och en större möjlighet att nå framgång i påverkan
gentemot nationell- och EU-nivå. Förankringen spelar en avgörande roll.
Den regionala utvecklingsstrategin:
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ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal, regional,
nationell och internationell nivå och även mellan olika regioner.



är utgångspunkt när andra regionala strategier, planer och program tas fram,
inklusive program för hur EU struktur- och investeringsfonder ska användas i det
regionala strukturfondspartnerskapet.



är utgångspunkt när Region Gotland och Länsstyrelsen fattar beslut om
finansiering av projekt och företagsstöd, där statliga tillväxtmedel och EU-medel
används.



ska beaktas i statliga myndigheters verksamhetsplanering, för insatser som bidrar till
att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala
tillväxtarbetet i övrigt.



är utgångspunkt för den övergripande koncernstyrningen av Region Gotlands
nämnder och förvaltningar.



ska vara inspirerande för näringsliv och föreningsliv på Gotland och inbjuda till
gemensam handling.
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Ordet Vi
Genomgående i texten används ordet Vi. När det finns ett vi brukar det finnas ett dem.
Men det är ett inkluderande vi som avses, för att visa på att utvecklingen på Gotland är en
angelägenhet för alla och därmed kan också alla bidra. Vi betyder alla organisationer som
bidrar till att genomföra strategin, Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala universitet
Campus Gotland, andra berörda myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Vi betyder
också alla som bidrar till en hållbar utveckling och till att Gotland blir den bästa platsen att
leva på. Vi betyder alla gotlänningar – infödda eller inflyttade, alla potentiella gotlänningar,
delårsgotlänningar, alla som vill Gotland väl. Med orden Vi och Vårt Gotland sätts det
gemensamma bästa i fokus och det faktum att det är tillsammans som förändring kan
åstadkommas.
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Vision och mål för Gotland 2040
Vision

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.
Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med vår unika natur.
Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket skapar förutsättningar för människor och
företag att växa och utvecklas. Vi driver förändring och omställning för ett långsiktigt hållbart Gotland,
något som ger oss en ledande roll såväl nationellt som internationellt. Gotland är den bästa platsen att växa
upp, leva och åldras på, tryggt och attraktivt i alla livets skeden. En plats för allt liv. En plats för hela
livet.
Så lyder visionen för Gotland 2040. Visionen bygger på styrkor som Gotland har. Visionen
uttalar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden, men fungerar också som vägledning och
inspiration på kort och medellång sikt.
Mål för Gotland 2040

Målen tar utgångspunkt i Gotlands utmaningar och visar vad vi vill uppnå på lång sikt.

 Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder
den bästa livskvaliteten.
Gotland är ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare, ett jämlikt och
jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland präglas
av en mångfald av uttryck, en rik fritid, ett dynamiskt kulturliv och goda möjligheter
till livslångt lärande. Gotland har trygga och attraktiva livsmiljöer. Livskvaliteten på
Gotland ökar inflyttningen och fler vill stanna kvar, befolkningen växer stadigt.
Människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig
delaktiga i samhällsutvecklingen. Det gotländska samhället tål påfrestningar, är
anpassningsbart och förändringsbenäget.
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 Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och
klimatomställningen.
Gemensamma satsningar och ett målmedvetet arbete möjliggör för Gotland att gå
före i energi och klimatomställningen och tidigt nå nationella mål baserade på FN:s
Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom
omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Energi- och
klimatomställningen är en hävstång för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för att
nå övriga miljömål. På Gotland finns god tillgång till dricksvatten och tillräckliga
grundvattennivåer. Östersjön är ett levande och friskt hav och kretsloppen är
giftfria. Den cirkulära ekonomins betydelse har ökat och naturen brukas så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

 Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft
och hållbar tillväxt.
På Gotland skapas hållbar tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser.
Företagarandan är fortsatt stark och näringslivet blomstrar. På Gotland finns goda
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möjligheter att testa och förverkliga nya idéer. Samverkan kring forskning och
innovation stärker Gotlands attraktionskraft, utvecklar välfärdstjänsterna och bidrar
till nya och kunskapsintensiva företag på ön. Ett gott näringslivsklimat, goda
kommunikationer, en tydlig hållbarhetsprofil, tillgång till bostäder och en väl
utbyggd infrastruktur ger förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att
utvecklas positivt. Utbildning, attraktivitet och matchning klarar
kompetensförsörjningen.
Effektmål förtydligar de övergripande målen

De övergripande målen är stora mål, ambitionsmål, men inte så konkreta. Varje
övergripande mål har ett antal effektmål som förtydligar innehållet i respektive
övergripande mål och visar på de förändringar som behövs för att nå dem. Effektmålen ska
stödja uppföljning och utvärdering. Till varje effektmål sätts ett antal indikatorer.
Indikatorerna mäter faktiska nivåer och förändringar i riktning mot målen.
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De effektmål som vi föreslår i denna remissversion är preliminära och syftar till att ge en
bild av tänkbara effektmål. Under remissperioden och fram till en slutlig version av RUS
kommer effektmålen att särskilt ses över. Till effektmålen kommer också indikatorer för att
mäta utvecklingen att tas fram.
Mål 2040: Gotland är ett
tryggt och inkluderande
samhälle som erbjuder
den bästa livskvaliteten.

Mål 2040: Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i energioch klimatomställningen.

Mål 2040: Gotland är en
innovativ kunskapsregion
med utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Effektmål

Effektmål

Effektmål

1. En god, jämlik och
jämställd hälsa
2. Goda uppväxtvillkor
3. En trygg och attraktiv
livsmiljö
4. Höjd utbildningsnivå
och goda
förutsättningar för
livslångt lärande
5. Ökad befolkning i
yrkesaktiv ålder
God
beredskap och
6.
förmåga att hantera
samhällsstörningar

1. Positivt klimatavtryck
2. Ett energisystem
baserat på förnybar
energi
3. Hållbara och
klimatpositiva näringar
4. Säkrad tillgång till
vatten av god kvalitet
5. Säkrad biologisk
mångfald

1. Ökad tillväxt i
näringslivet
2. Ökad innovationskraft
och utvecklade
styrkeområden
3. Förbättrad matchning
mellan utbud och
efterfrågan av
arbetskraft
4. En mer inkluderande
och jämställd
arbetsmarknad
5. Ökat bostadsbyggande
och en resurseffektiv
bebyggelse
6. Ett hållbart
transportsystem och
ökad tillgänglighet
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Gotländska utmaningar
När Sveriges regioner arbetar med den regionala utvecklingsstrategin ska de enligt regeringen möta fyra
samhällsutmaningar som påverkar Sverige och Sveriges regioner i arbetet med att uppnå målet för hållbar
regional utveckling. Här beskriver vi kort samhällsutmaningarna och hur de påverkar Gotland. Ett antal
utmaningar för Gotland har också tagits fram i den nulägesanalys som gjordes under 2019.
Övergripande samhällsutmaningar

De övergripande samhällsutmaningarna är stora utmaningar som behöver mötas men som
också innebär betydande möjligheter. Dessa är;





demografisk utveckling
klimat och energi
social sammanhållning
globalisering.

Demografisk utveckling

De långsiktiga befolkningsprognoserna för Sverige visar att andelen personer över 85 år
nära nog kommer att fördubblas under de närmaste två decennierna. Samtidigt bedöms
antalet personer i yrkesaktiv ålder endast öka måttligt. Gotland är en av sex regioner i
landet där andelen i yrkesaktiv ålder minskar. Andelen äldre ökar och den närmaste
framtiden medför främst en ökning i åldersgruppen 80 år eller äldre. Redan idag har
Gotland en hög försörjningskvot. Försörjningskvoten är antalet i befolkningen mellan 0-19
år och 65+ som andel av befolkningen mellan 20-64 år. 2018 uppgick kvoten till 83,3. Det
innebär att på 100 personer i yrkesaktiv ålder finns 83 personer som är yngre eller äldre. I
landet som helhet var kvoten 75,3. År 2027 prognostiseras Gotlands kvot bli hela 96,8.
Gotland har ett negativt födelsenetto, det vill säga antalet födslar är färre än antalet som
avlider. En nödvändig förutsättning för att befolkningen ska fortsätta växa är att
nettoinflyttningen, från andra delar av Sverige och från utlandet, varje år blir högre än
födelseunderskottet.
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Klimat och energi

Den globala uppvärmningen får mycket stora konsekvenser för jorden, dess ekosystem,
människor, jordbruk, vattenförsörjning och samhällen. Detta gäller också för Gotland.
Kustområden och öar hör också till de mest utsatta. Merparten av öns natur är fysiskt
påverkad av människan. Industrin på ön ger stora utsläpp. För att begränsa de biologiska
och socioekonomiska effekterna av klimatförändringarna behövs snabba åtgärder för att
minska de klimatpåverkande utsläppen. Samtidigt måste klimatanpassning ske för att möta
de förändringarna som nu sker i allt snabbare takt. En stabil energiförsörjning med en
tillräcklig överföringskapacitet är en förutsättning för Gotlands konkurrenskraft. Brytvärda
mineraler, kvarvarande fossila energiresurser och odlingsbar mark kan bli föremål för
konflikter på grund av klimatförändringarna. För ett tryggt och tillitsfullt samhälle är det av
stort värde att kunna klara energi- och livsmedelsförsörjning under en viss tid utan
leveranser från omvärlden.
Social sammanhållning

Det finns i dag tendenser till en polarisering av samhället i stort. Ett spänningsförhållande
finns mellan land och stad. För Gotlands del innebär urbanisering utmaningar i form av en
allt högre andel äldre på de gotländska landsbygderna. Delar av de gotländska
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landsbygderna har en sjunkande andel permanentboende och en ökande andel
fritidsboende.
En annan sida är den ekonomiska polariseringen som syns i livsvillkor och levnadsvanor.
På Gotland finns skillnader i hälsa, upplevd trygghet och tillit mellan könen och mellan
socio-ekonomiska grupper. Ett ökat spänningsförhållande mellan grupper med olika etniskt
ursprung kan också observeras i samhället i dag. Om samhället inte klarar av att fullfölja
sina åtaganden riskerar tilltron till stat och institutioner att minska.
Globalisering

Under de kommande decennierna kommer sannolikt den globala konkurrensen att öka
även inom segment som inte varit utsatta för samma hårda globala konkurrens som delar
av tillverkningsindustrin. Det mesta talar för att den globala konkurrensen, som på ett
genomgripande sätt förändrat innehåll och arbetsfördelning i världsekonomin under de
senaste decennierna, kommer att fortsätta påverka skeendet under överskådlig framtid.
För att möta dessa utmaningar behöver Sveriges regioner vara attraktiva för företag och
människor. För Gotlands del handlar det bland annat om att ha en arbetskraft med rätt
utbildning och kompetens, samt en god transportinfrastruktur och utvecklad digitalisering
som gör ön bättre uppkopplad till sin omvärld. Även högre utbildning och arbetsmarknad
blir allt mer global. Det kräver initiativ som aktiverar möjligheten att via distans även nå
marknader utanför regionen. Våra företag måste ha accessen till globala talanger, och våra
framtida talanger måste få access till globala företag samt utbildningsplattformar för att
stärka både utbud och efterfrågan i regionens arbetsmarknad.
Utmaningar för Gotland

En regional utvecklingsstrategi ska bygga på en analys av de särskilda förutsättningarna för
hållbar regional tillväxt och utveckling i regionen. En sådan nulägesanalys togs fram under
2019. Under dialoger hösten 2019 prioriterades utmaningarna kring kompetensförsörjning,
klimat och energi, befolkningsutveckling, utbildningsnivå, vattenförsörjning och hälsa.
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Nulägesanalysen sammanfattas i fjorton utmaningar. Nedan är de sorterade i relation till de
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
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Ekonomiska
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Gotlands befolkning växer, men
andelen i yrkesaktiv ålder
minskar
Gotland är Sveriges mest
företagsamma region, men
behöver vidga sina marknader
nationellt och internationellt
Gotland har låg bruttoregionprodukt (BRP) och låga
inkomster jämfört med andra
regioner, vilket ger lägre
skattekraft och sämre
förutsättningar för välfärd
Gotland har brist på arbetskraft
inom näringsliv och offentlig
sektor, kompetensförsörjningen
är en stor utmaning.
Gotland är Sveriges enda
universitetsö, men samverkan
mellan universitetet, det
offentliga, näringsliv och
civilsamhälle kan utvecklas

Sociala










Det sociala kapitalet är
Gotlands guldkorn, men det
finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd
trygghet
De allra flesta på̊ Gotland
upplever sin hälsa som god
eller någorlunda god, men
hälsan är ojämlik och den
psykiska ohälsan ökar
Utbildningsnivån på Gotland är
lägre än i andra regioner, det
finns en stor potential i att höja
utbildningsnivån genom både
kortare och längre utbildning.
Bostadsbyggandet är högt,
men det finns hinder för att
kunna bygga på delar av ön
och för alla målgrupper
Ö-läget innebär särskilda
utmaningar att hantera olika
typer av samhällsstörningar

Miljömässiga








Gotland har stora klimat- och
miljöutmaningar, men också̊
möjlighet att gå̊ före i
energiomställningen
Gotlands läge gör tids- och
kostnadseffektiv tillgänglighet
till en nyckelfråga, men resor
och transporter måste bli mer
hållbara
Gotland har stora och unika
kultur- och naturvärden,
utmaningen är att både bruka,
bevara och utveckla
Vattenförsörjningen är
avgörande för hela
samhällsutvecklingen, men
tillgången till vatten av god
kvalitet är sårbar

Bildtext: När de sammanfattande utmaningarna sätts i relation till de globala hållbarhetsmålen så
framgår det att Gotland har styrkor och utmaningar som rör de flesta av målen.
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Genomgående perspektiv för en hållbar utveckling
Vår regionala utvecklingsstrategi utgår genomgående från ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv och ett
geografiskt perspektiv med fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring. Agenda 2030 är en utgångspunkt
och de tre hållbarhetsdimensionerna genomsyrar arbetet med synsättet att social hållbarhet är målet, miljön
sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling. De genomgående perspektiven är viktiga
även i genomförandet för att nå målen för Gotland.
Jämställdhets- och barnrättsperspektiv

Ett attraktivt Gotland, nu och i framtiden, är en plats där kvinnor och män har samma
möjligheter och rättigheter, olikheter bejakas som en resurs för regionens utveckling och
alla invånares förmågor tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad1.
Jämställdhet och barnens rätt till en trygg uppväxt är särskilt prioriterat för en hållbar
utveckling för Gotland. Barn och unga behöver få förutsättningar att utvecklas till trygga
individer som aktivt kan ta del i samhällsutvecklingen. Vi måste därför värna barns
rättigheter. Barnen ska bli lyssnade på och barnets bästa ska alltid vara utgångspunkt i
beslut som rör dem.
Jämställdhet är en förutsättning för en demokratisk utveckling och en hållbar regional
utveckling. För att kvinnor och män ska uppleva en region som attraktiv krävs jämställda
villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens.
Jämställdhet är också en mänsklig rättighet som ska genomsyra alla sektorer i samhället.
I såväl teori och praktik finns stöd som visar att tillväxt och jämställdhet förstärker
varandra och främjar tillväxt genom att öka tillgången på arbetskraft, att humankapitalet
används effektivare, öka effektivitet och lönsamhet i organisationer, fördjupa demokratin
och ökar det sociala kapitalet, samt att öka innovationsförmågan och samhällets resiliens.2
Faktaruta: jämställdhetspolitikens nationella mål.
Hela Gotland - det geografiska perspektivet

En hållbar utveckling kräver balans och samspel mellan land och stad. En regional
utvecklingsstrategi gäller för hela Gotland, från Sundre i söder till Fårö i norr. En
bibehållen god inomregional balans är viktigt på Gotland – en landsbygdsregion som består
av olika geografier som alla samspelar.
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Gotlänningarna bor över hela ön, i samtliga 92 socknar. Den geografiska strukturen med 92
socknar är viktig för Gotland. Den lokala identiteten och stoltheten är stark och har genom
alla tider sammanfört och mobiliserat människor på ett framgångsrikt sätt. Gotland är hem
för runt 60 000 gotlänningar och 58 procent av befolkningen bor utanför Visby. Det finns
också många deltidsboende vars hjärta bor på Gotland. På Gotland är Visby dominerande
som tätort med en befolkning på cirka 25 000 invånare, de näst största tätorterna är Hemse
med drygt 1700 invånare och Slite med drygt 1500 invånare3.
Sedan ett tag tillbaka används begreppet landsbygder istället för landsbygd. Det synliggör på ett
nytt sätt bredden och den stora variation som de olika landsbygderna har. De svenska
landsbygderna ser ut på många olika sätt beroende på om du är i norr eller söder, så också
Avser kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
2 Att fortsätta välja jämställdhet, Tillväxtverket (2019)
3 SCB, 2018
1
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på Gotland. Även om avstånden är korta på Gotland så finns det skillnader i
förutsättningar som behöver beaktas.
Region Gotland arbetar med flera strategier för att säkerställa god service och en hållbar
utveckling över hela Gotland. I strategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. För närservice finns åtta
serviceområden med de större orterna, med mer än 750 invånare, som utgångspunkt. Två
av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett större centrum och har
därutöver en stor andel delårsboende.
Gotland ligger långt framme med att bygga ut den digitala infrastrukturen, vilket ger
boende och företagare stora möjligheter att tillgodogöra sig service digitalt. För fortsatt god
inomregional balans är det viktigt med en god demokratisk dialog över hela ön och att det
finns förtroende hos både den lokala och regionala nivån kring långsiktigt arbete med
landsbygdsutveckling. Gotland är känt för sitt framgångsrika sätt att arbeta med
platsutveckling som kännetecknas av att människor över hela ön har ett stort engagemang
för sin plats och dess utveckling.

Bildtext: Åtta serviceområden för närservice
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Hållbarhetsperspektiven

Eftersom hållbar utveckling är ett arbete för oss alla, inkluderar den regionala
utvecklingsstrategin alla aspekter av hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling
integreras. På så sätt visar vi hur vi på Gotland kan bidra till att de globala målen kan nås.
Hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del av all utveckling och alla affärsmässiga
beslut. För det behövs ett fortsatt arbete med utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå,
metodutveckling för beslutsstöd och olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
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Definitionen av hållbar utveckling är enligt Brundtlandrapporten4, En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov. Att arbeta för ett hållbart Gotland, nu och på lång sikt, är särskilt
viktigt för de som är unga idag och för kommande generationer. Barnperspektivet är tydligt
och det ansvar vuxengenerationerna har är stort, sett mot de utmaningar världen och
Gotland står inför.
Illustrationer: Agenda 2030 samt hållbarhetsdimensionerna
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de
17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. En annan
viktig internationell överenskommelse är Parisavtalet.5 Avtalet innebär att världens
regeringar åtar sig att tillsammans arbeta för att begränsa klimatförändringarna till maximalt
2 graders temperaturhöjning och vidta åtgärder för att helst klara 1,5 grader.

Tio områden som bidrar till att målen nås
Insatsområden

Följande områden, som vi kallar insatsområden, har valts för att det är områden som
påverkar en hållbar regional utveckling på Gotland. Insatser inom de här områdena bidrar
till att nå de långsiktiga målen.
Varje insatsområde innehåller en kort beskrivning av nuläge och utmaningar. Varje
insatsområde innehåller också ett antal strategiska inriktningar. Dessa ska stödja aktörerna
vid val och prioriteringar av insatser och vara ett stöd för gemensamma processer,
samarbete och finansiering. För varje insatsområde visas också vilka av de globala
hållbarhetsmålen som området påverkar.
Illustration: samtliga insatsområden
Hälsa och delaktighet

Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa är grunden för ett socialt
hållbart Gotland. Att människor känner trygghet, delaktighet, tillit och förtroende för samhället och
varandra är viktigt för samhällsutvecklingen och spiller över på många områden, så som
kompetensförsörjning och attraktionskraft.
Nuläge och utmaningar
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De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men
hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.
Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet.

Skillnad i upplevd hälsa mellan grupper
De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men hälsa och
4
5

Our Common Future, 1987
COP21,Paris, 2015
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hälsofrämjande levnadsvanor är ojämlikt fördelade i befolkningen. Män upplever hälsan
bättre än vad kvinnor gör. Yngre upplever hälsan bättre än äldre. Upplevelse av hälsan som
god ökar med ökad utbildningslängd och högre hushållsinkomst.
Psykisk ohälsa
Efterfrågan av stöd och vård på grund av psykisk ohälsa ökar. Världshälsoorganisationen,
WHO, förutspår att 2030 kommer psykisk ohälsa globalt att stå för den största
sjukdomsbördan. På Gotland ses exempelvis ett ökat antal sjukskrivningar på grund av oro,
stress och ångest och cirka 10 procent av barn och ungdomar har haft kontakt med barnoch ungdomspsykiatrin, BUP, under ett år. På Gotland finns fler registrerade psykiatriska
diagnossatta tillstånd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar per invånare än i riket,
samtidigt som upplevt nedsatt psykiskt välbefinnande är i nivå med riket. Det är också
något vanligare med suicid på Gotland än i riket.
Utbildningslängd och hälsa är två områden som förstärker varandra
Andelen personer med kort utbildning är större på Gotland än i riket. Utbildningslängd
och hälsa är tätt sammanlänkat. Det är vanligare att kvinnor har eftergymnasial utbildning
än att män har det och det är vanligare att flickor har gymnasiebehörighet än att pojkar har
det. Mer än var tionde elev på Gotland i årskurs 9 saknar behörighet till gymnasieskolan
och var fjärde elev i gymnasiet slutför inte studierna med examen eller studiebevis inom
fyra år. Insatser som rör utbildning och livslångt lärande påverkar alltså inte bara
kompetensförsörjningen utan också hälsan (se insatsområde Kompetensförsörjning och
livslångt lärande).
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Levnadsvanorna måste bli bättre
Många gotlänningar i alla åldrar har, liksom i riket, levnadsvanor som inte främjar hälsa.
Knappt 70 procent av männen och knappt 50 procent av kvinnorna har fetma eller
övervikt, var tionde person röker, var tredje person rör sig för lite och var femte man och
var tionde kvinna har riskbruk av alkohol. Motsvarande oroande tendens ses hos unga.
Ökad användning av droger utgör en stor utmaning och kräver samordnade förebyggande
insatser.
Ett aktivt förenings- och friluftsliv
Ett aktivt föreningsliv stärker den sociala sammanhållningen och tilliten mellan människor.
På Gotland finns många föreningar och ett aktivt föreningsliv, med ungefär 40 000
medlemskap i gotländska föreningar. Det finns signaler om vikande medlemskap och
minskat engagemang. Efter 11 års ålder sjunker till exempel andelen unga som är
föreningsanslutna, detta gäller både nationellt och lokalt. Gotland ligger bra till nationellt
sett utifrån antalet ungdomar som idrottar i förening. 77 procent av alla gotlänningar i
åldern 7-20 år var aktiva i en idrottsförening 2017, varav något fler var pojkar. Gotlands
unika natur är en stor resurs för friluftslivet och naturen är öppen för alla. De många
naturreservaten visar till särskilt intressanta naturtyper. En del av dem är särskilt tillgängliga
för friluftslivet.
Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett brott som orsakar stora samhällsproblem, särskilt utifrån
perspektivet barn och ungas uppväxtvillkor. Barn tar stor skada av att uppleva våld och hot
i hemmet. Psykiatriska symtom som nedstämdhet, ångest och aggressivitet är betydligt
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vanligare hos barn som bevittnat våld. Det finns en underrapportering av mäns våld mot
kvinnor i riket och bedömningen är att det ser ut så även på Gotland.
Trygghet, inkludering och socialt deltagande
Gotlänningar upplever trygghet och tillit till andra människor i högre grad i jämförelse med
riket. På Gotland upplever var tredje kvinna och knappt var tionde man otrygghet. Var
fjärde person på Gotland upplever låg tillit till andra människor, var femte person har lågt
socialt deltagande och sex av tio äldre kvinnor och fyra av tio äldre män upplever
ensamhet. Att inte vara digitalt delaktig innebär ett samhälleligt utanförskap, spridda
insatser görs men här kan samordning och samverkan mellan olika aktörer öka den digitala
inkluderingen.
Positiva sociala faktorer återspeglas även på integrationsområdet. Civilsamhällets
engagemang har varit en framgångsfaktor i frågor om etablering och boende. Vidare är
arbetslösheten bland de lägsta i landet vilket underlättar inkludering på arbetsmarknaden.
Samtidigt kvarstår flera utmaningar kring utanförskap och sociala riskfaktorer. Situationen
för i synnerhet unga utlandsfödda kvinnor liknar övriga landet, med en stor andel som
varken arbetar eller studerar. En betydande andel unga personer saknar sysselsättning och
finns varken i pågående studier eller i arbete.
God, nära och samordnad vård och omsorg
På Gotland, liksom nationellt, behövs en omställning av dagens hälso- och
sjukvårdssystem. En stark primärvård behövs för att bibehålla eller öka kvaliteten i hälsooch sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha kontroll på
kostnaderna. Samtidigt behövs förebyggande insatser där flera aktörer kan bidra.
Omställningen till mer förebyggande insatser och primärvård behövs för att möta
invånarnas behov på ett bättre sätt, främja hälsa och motverka ojämlikhet i hälsa.
Förmåga att hantera samhällsstörningar
En del av den grundläggande tryggheten är att kunna hantera samhällsstörningar. Det finns
särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar mot bakgrund av
geografiska och logistiska förutsättningar. För vissa samhällsfunktioner är det centralt att
kunna säkerställa en ö-drift. Mot den bakgrunden är en god krisberedskap samt
uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar särskilt i fokus på Gotland.
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Hälsa och delaktighet påverkar dessa mål för Gotland
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Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:






främjar psykisk och fysisk hälsa för hela befolkningen men med särskilt fokus på
grupper med störst risk för ohälsa.
möjliggör hälsofrämjande levnadsvanor för alla genom hela livet.
ger förutsättningar för att alla människor är inkluderade i samhället och har tillgång
till föreningsliv och friluftsliv.
stärker samverkan i det våldsförebyggande arbetet, för att nå ett samhälle fritt från
våld i nära relationer.
bidrar till ett resilient, tryggt och säkert samhälle.

Kultur

Konsten och kulturen möter oss var vi än går på ön och vare sig det är levande samtida konster, ett ytterst
påtagligt kulturarv eller rikedomen på kreativa företag så är det vi möter i sig en attraktiv livsmiljö, ett
fundament för människors växande och en resurs för en hållbar regional utveckling.
Nuläge och utmaningar
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Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka,
bevara och utveckla.
Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet
Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver
vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Kulturen och samhället
Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett kännetecken
för en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Det gör Gotland till en plats att vilja bo och
verka på och att besöka. Tillgång till ett kulturutbud av hög kvalitet och möjligheter till eget
skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv. Kulturaktiviteter fungerar ofta som
brobyggare mellan människor och stärker tilliten i samhället. En utmaning är att uppnå ett
breddat deltagande i kulturlivet.
Vinster att nå med ökad samverkan
Kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra områden, till exempel i
samhällsplaneringen och i folkhälsoarbetet. Kulturens drivkraft för en hållbar utveckling av
fysiska miljöer kan utvecklas ytterligare genom ett ökat tvärsektoriellt samarbete. En
samordnad satsning på kultur och folkhälsa kan ge betydande hälsovinster.
Ett rikt kulturliv med många aktörer
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På Gotland finns ett mycket rikt utbud av konst och kultur genom flera regionala
institutioner, professionella kulturskapare, privata aktörer och ideella föreningar samt en
engagerad publik. Här finns dock en utmaning i bristen på för kulturen anpassade lokaler.
Barn, unga och unga vuxna
Sju procent av pojkarna och tolv procent av flickorna mellan 6-19 år deltog 2017 i
kulturskola. Av kulturskolans elever var drygt 60 procent flickor6. Läsförståelsen bland
unga minskar. Skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar, däremot ökar skillnaderna
mellan socio-ekonomiska grupper. Barn och unga läser mindre, ungas läsning av böcker
och tidningar har halverats under en sexårsperiod. Tillgången till skapande kulturaktiviteter,
till kultur i skolan, samt läs- och språkutveckling är viktiga delar för goda uppväxtvillkor.
Kulturutbudet är rikt för barn, för vuxna och äldre. Men för gruppen ungdomar och unga
vuxna behöver tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande förbättras.
Kulturella och kreativa näringar växer
Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom kulturella och kreativa
verksamheter har skett de senaste åren7. På ön finns 1 050 aktiva företag inom de kreativa
näringarna och ön har dessutom landets näst högsta densitet av konstnärer. Med den starka
kulturella infrastrukturen och mängden av kreativa kulturskapare har dessa näringar stor
betydelse för hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer. För att främja en kulturdriven tillväxt
behövs goda förutsättningar för kreativa företag att verka i regionen. En utmaning är att
främja en god näringslivsutveckling för de kulturella och kreativa näringarna.
Unikt kulturarv
Kulturarvet är rikt på hela ön. Världsarvet Visby Hansestad är den starkaste symbolen, men
här finns även öns medeltida kyrkor, ett av landets mest besökta och uppskattade
länsmuseer, rikedomen på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form av
traditioner, språk och sägner. Det biologiska kulturarvet med fiskelägen, odlingsmark och
ängen utgör också ett viktigt inslag tillsammans med ett mera sentida kulturarv. De ständigt
närvarande medeltida kulturmiljöerna utgör mycket av Gotlands särprägel och ger en stark
identitet och stor attraktionskraft som tillsammans med den säregna naturen är starka inslag
i Gotlands varumärke. En utmaning är att prioritera i den stora tillgången av objekt och att
värdera varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030
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Insatsområdet Kultur påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som

6
7

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med

KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen)
Enligt statistik från Tillväxtverkets Kreameter
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Regionstyrelseförvaltningen

erbjuder den bästa
livskvaliteten.

energi- och
klimatomställningen.

utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:






främjar skapande, läsning, små barns språkutveckling och delaktighet för barn och
unga.
stärker tillgången till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna.
främjar kulturdriven tillväxt.
förbättrar tillgången på ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande.
tar tillvara kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete.

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Kompetensförsörjning dvs tillgången till kvalitativ utbildning på alla nivåer, matchning mellan utbud och
efterfrågan på arbetsmarknaden, möjligheter till livslångt lärande, omställning och att ta tillvara hela
befolkningens kompetens är oerhört viktigt för Gotlands utveckling.
Nuläge och utmaningar





Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.
Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en stor potential
i att höja utbildningsnivån genom både kortare och längre utbildning.
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En lägre andel i yrkesaktiv ålder
När befolkningen blir äldre och andelen i yrkesaktiv ålder minskar blir bristen på
arbetskraft allt mer tydlig. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet
upplever det svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom många offentliga
verksamheter är bristsituationen ännu större. Det är brist på arbetskraft som matchar den
kompetens som efterfrågas.
Snabba förändringar och behov av omställning
Inom vissa områden sker utvecklingen snabbt och påverkar yrken och yrkesroller, till
exempel användningen av artificiell intelligens och robotisering. Robotiseringen sträcker
sig utanför tillverkningsindustrin för att bli vardag inom exempelvis handel, vård,
distribution och autonoma transporter För att klara snabba förändringar på
arbetsmarknaden är möjligheterna till yrkesväxling under arbetslivet och livslångt lärande
centralt. Möjligheterna till livslångt lärande behöver vara väl känt. Det är viktigt att
involvera näringslivets behov i utformningen av utbildningar och ta tillvara företagens
möjlighet att erbjuda praktikplatser. Det kräver också innovation och omställning i
arbetslivet med ett ökat fokus på innovation, nya arbetssätt, processer och metoder. Det
gäller inte minst inom välfärdsområdet.
En jämställd och inkluderande arbetsmarknad
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För att säkra kompetensförsörjningen är en jämställd och inkluderande arbetsmarknad
central. Den gotländska arbetsmarknaden är könssegregerad. Ungefär 50 procent av
kvinnorna på Gotland arbetar inom offentlig sektor och drygt 80 procent av männen i
privat sektor. Det handlar om att se den kompetens och potential som finns. En ökad
förståelse hos arbetsgivare för ett inkluderande ledarskap leder till en breddad
rekryteringsbas och ökad mångfald på arbetsplatsen. Ökad jämställdhet och mångfald leder
även till en högre innovationskraft och ökad lönsamhet.
Ö-läget påverkar rekrytering och utbildning
Gotland utgör en egen arbetsmarknadsregion vilket är en utmaning för gotländska
arbetsgivare vid rekryteringar. Pendling är sällan ett alternativ och möjligheten att attrahera
främst spetskompetens utpekas som särskilt utmanande. Löneläget spelar också in som en
faktor. Flexibla utbildningslösningar behövs för att gotlänningar ska kunna ta del av ett
brett utbildningsutbud, och för att möta behov av arbetskraft som kan vara avgörande för
enskilda företags tillväxt men där antalet personer i behov av utbildningen är lågt.
Universitetets betydelse
De begränsade möjligheterna till in- och utpendling gör att Gotland behöver vara
självförsörjande inom vissa utbildningsområden, där det är svårt att rekrytera kompetens
från fastlandet. Det gör tillgången till universitetsutbildning på ön särskilt betydelsefull för
kompetensförsörjningen, exempelvis socionomer, lärare, sjuksköterskor m.fl. Inflödet av
studenter inom alla olika utbildningsinriktningar är en tillgång för den gotländska
arbetsmarknaden under studietiden men också som potentiella gotlänningar för framtiden.
Hela utbildningskedjan behövs för kompetensförsörjningen
En väl fungerande kompetensförsörjning förutsätter att hela utbildningskedjan fungerar
väl. Det gäller allt från att fler elever når gymnasiebehörighet i grundskolan, avslutar
gymnasieskolan med godkända betyg till att förutsättningarna för det livslånga lärandet
förbättras på hela Gotland och hos alla grupper i samhället. På Gotland är andelen med
eftergymnasial utbildning lägre än i riket. Könsskillnaderna är stora, kvinnor är i högre grad
högutbildade. Även bland elever behöriga till gymnasieskolan finns skillnader mellan flickor
och pojkar, där flickor i högre grad är behöriga.
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Stärkt valkompetens och möjligheten att göra väl underbyggda val
Mångfalden av både yrken och studier leder till att många elever upplever svårigheter att se
vilka möjligheter de har. En snabb och ständigt pågående samhällsutveckling, och hastiga
förändringar på arbetsmarknaden, bidrar ytterligare till att elever får svårigheter med att
förutse villkor och förhållningssätt i arbetslivet. Att stärka elevers valkompetens, för att
kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval, är en viktig del i det livslånga lärandet.
Validering visar verklig kompetens
Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig
genom studier eller samhällsliv och arbetsliv, men som inte alltid finns i formella betyg eller
intyg. Med validering på gymnasial och eftergymnasial nivå kan kompetens matchas mot
behov på den gotländska arbetsmarknaden och antalet individer som står utanför
arbetsmarknaden minska. Validering kan även korta ner utbildningstiden och bidra till
snabbare omställning och yrkesväxling i arbetslivet.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030
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Insatsområdet Kompetensförsörjning och livslångt lärande påverkar dessa mål för
Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:









bidrar till att arbetskraftens kompetens i större utsträckning matchar
arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor.
möjliggör utbildning och kompetensutveckling för individer som står utanför
arbetsmarknaden.
bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.
ökar innovation inom hållbart inkluderande arbetsliv.
bidrar till ökad jämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden.
ger alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet.
stimulerar att fler gotlänningar väljer eftergymnasial utbildning.
knyter näringslivets behov av kompetens närmare utbildningar.

Kommunikationer

Tillgång till väl fungerande kommunikationssystem, fysiska och digitala, är förutsättningar för människors
möjligheter att resa, för godstransporter och för att utnyttja tjänster. De är också avgörande för att andra
funktioner i samhället ska fungera. Som ö är Gotland beroende av fungerande kommunikationer och vi
står inför stora utmaningar när fossila drivmedel ska fasas ut och klimatmålen ska nås.
Nuläge och utmaningar
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Gotlands läge gör tids- och kostnadseffektiv tillgänglighet till en nyckelfråga, men
resor och transporter måste bli mer hållbara.
Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver
vidga sina marknader nationellt och internationellt.
Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen.
Ö-läget innebär särskilda utmaningar för att hantera olika typer av
samhällsstörningar.

Gotlands läge gör oss beroende av färje- och flygtrafik
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Gotlands läge kräver en god tillgänglighet för konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och
välfärd. Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper och trafikslagen
kompletterar varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda rese- och transportlösningar
som utgår från invånarnas, näringslivets och besökarnas behov. Kopplingen till nationella
och internationella trafiksystem är viktig för att kunna transportera varor eller resa vidare.
Hela resan är viktig.
Kommunikationsberoende näringar
Näringslivet på Gotland är starkt kommunikationsberoende. De företag som vill växa
behöver kunna nå marknader nationellt och internationellt. Det finns stora behov av
arbetskraft inom transportbranschen.
Hållbara transporter krävs för att nå klimatmålen
Den alltigenom dominerande utmaningen är att klara såväl en god och konkurrenskraftig
tillgänglighet som minskade klimatutsläpp. Transportsektorn har en stor miljöpåverkan.
Utsläppen har minskat men takten behöver öka för att etappmålet 2030 ska kunna nås.
Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För
inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska ha minskat med minst 70 procent
senast 2030 jämfört med 2010. Inrikes luftfart ingår inte i det nationella målet, då den ingår
i EU:s utsläppshandelssystem.
Vägnätet och infrastrukturplaneringen
Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda över hela
ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, i huvudsak utanför tätorterna. Region
Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna. Därtill finns ett stort antal enskilda vägar. Brister
och behov av åtgärder finns både ur ett tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv. Genom
länsplanerna för regional transportinfrastruktur fördelas statliga medel för statliga vägar och
för medfinansiering till kommuner. Inriktning för Gotlands länsplan 2018-2029 är:
tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.

Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx

Pendling med bil dominerar
På Gotland dominerar pendling med bil, det kan i hög grad förklaras med den glesa
boendestrukturen. Gotland är det biltätaste länet, körsträckan per personbil och år är dock
lägst i Sverige. Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor
betydelse. Även tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga
serviceorter samt arbetsplatser är viktiga. Studier visar att kvinnor och män gör olika val
som påverkar boende, arbetsort och därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män
längre tid och avstånd till sin arbetsplats medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och
resekedjor som innebär fler stopp för att till exempel hämta barn eller handla.
Kollektivtrafikens andel av resandet är låg
Kollektivtrafikens andel av resandet är låg. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet
finns mål för kollektivtrafiken som syftar till att öka attraktiviteten, förbättra
tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett bättre
resursutnyttjande. En första viktig milstolpe är tekniska nämndens inriktningsbeslut att öka
kollektivtrafikutbudet från 2,6 miljoner till drygt 4,5 miljoner tidtabellskilometer, i flera steg
från och med år 2023. Ytterligare åtgärder är dock nödvändiga om kollektivtrafikresandet
skall öka.
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Gotlands hamnar och flygplats
Enligt Region Gotlands hamnstrategi ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ha full
kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Dessa
hamnar ägs och drivs av Region Gotland. Visby hamn och Klintehamns hamn är
riksintressen. Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och innanför hamngränserna ansvarar
Region Gotland. Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits
med som en del i trafiksystemet. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland sårbart
om något skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period.
Visby hamn kan erbjuda landansluten elförsörjning till färjorna i linjetrafik.
Swedavia äger och driver Visby flygplats, som ingår i det nationella basutbudet av
flygplatser. Gotlands läge gör att flygplatsen är av central betydelse. Den har beredskap
dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen har också militär trafik. Visby flygplats
är ett riksintresse.
Digital infrastruktur och digitalisering
Gotland har ett mycket väl utbyggt fibernät över hela ön och intar en tätposition bland
landets regioner. Gotlands regionala digitala agenda för 2015-2020 sätter fokus på ett antal
områden för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Områdena är
digitalt stött företagande, utveckling av E-tjänster, ökad IT-användning, digital stödd
samhällsplanering och digital stödd utbildning.
Utbyggnaden av 5G kommer att kopplas till en robusthetssatsning på landsbygden i
samband med att mobilnätets basinfrastruktur stärks upp. Region Gotland driver med
Uppsala universitet Campus Gotland projektet Effektiv Regional Digital Agenda, en
uppsökande och proaktiv verksamhet bland öns småföretagare för att stötta dem i arbetet
med att nyttja digitaliseringens möjligheter. Bland annat kan en utbyggd digital infrastruktur
stötta och driva på utnyttjande och utveckling av ”sakernas” internet. Här är målet att
skapa en ny nisch för gotländskt företagande.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030
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Insatsområdet Kommunikationer påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:
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säkrar, stärker och utvecklar fastlandskommunikationerna vad gäller tillgänglighet,
kapacitet, tid och kostnad samt kopplingen till andra trafiksystem.
utvecklar hållbara och fossilfria transportsystem som minskar klimatpåverkande
utsläpp.
utvecklar kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande. Särskilt viktigt
är kopplingen till serviceområden för att knyta samman resor mellan orter och
mellan boende, arbete, service, etc.
ökar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten på Gotlands vägar.
utvecklar transportinfrastrukturen som kan bidra till att stärka attraktiviteten och
tillgängligheten till och från Gotland.
upprätthåller och stärker det gotländska bredbandsnätet, med redundans och
robusthet, och använder digitaliseringens möjligheter för produkter och tjänster.

Klimat och energiomställning

Den dominerande utmaningen är att ställa om samhället för att nå klimatmålen i linje med FN:s
Parisavtal. Gotland har av regeringen pekats ut som pilot som ska gå före i energiomställningen, dvs. att
ställa om till förnybar energi och nå de nationella klimatmålen.
Nuläge och utmaningar



Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen

Förutsättningar för att gå före i energiomställningen
Gotland har goda förhållanden för förnybar elproduktion från sol och vind samt resurser
för biobränsle från de gröna näringarna. Det finns ett stort engagemang för klimat-och
miljöfrågor på ön och många utvecklingsinitiativ som kan bidra till att förverkliga Gotland
som pilot.
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Här finns också en tung industrisektor som svarar för större delen av energianvändningen
och merparten av utsläppen. Förutsättningarna för att få ned industrins stora
processutsläpp, från råvaran, påverkas av tillgången till förnybar energi. Förutsättningarna
för att etablera vindkraft, solenergianläggningar och att möjliggöra förnybara drivmedel till
transporter, styrs också av tillgång till infrastruktur och hänsyn till Gotlands stora naturoch kulturvärden.
Energiomställningen kräver insatser inom många sektorer
Energiomställningen kräver full lokal delaktighet. Länsstyrelsens energi- och klimatstrategi
för Gotland8 bygger på nationella mål. Där finns sex fokusområden; hållbart energisystem,
klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfritt transportsystem, areella näringar
och hållbar konsumtion.
I den färdplan för att möjliggöra ett hållbart energisystem på Gotland, som
Energimyndigheten samordnar och ska redovisa till regeringen, är fokus tydligare på
energiförsörjningen. Fokusområdena är lokal förankring och kapacitet för omställning av
energisystemet, flexibelt och robust elsystem, utveckla en lokal marknad för flexibilitet samt
8

Tillsammans mot 2030, En energi- och klimatstrategi för Gotland, Länsstyrelsen (2019)

24 (41)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor. Områdena är ett förtydligande av det
hållbara energisystemet. Hållbar konsumtion är inte ett eget insatsområde i
energimyndighetens färdplan, men är en avgörande del för att nå miljö- och klimatmålen.
En cementindustri utan klimatpåverkande utsläpp av särskild betydelse för Gotland
Cementindustrin dominerar ifråga om klimatpåverkande utsläpp på Gotland och påverkar
även Gotlands vattentillgångar. För den snabba utveckling som behövs på Gotland ifråga
om direkt minskade utsläpp från cementindustrin finns begränsad rådighet inom regionen.
Här blir det avgörande att industrin ges förutsättningar att utvecklas enligt den redovisade
färdplanen för klimatneutralt betongbygge.9 Cementa arbetar mot en nollvision för
koldioxidutsläpp under betongprodukternas livscykel. För cement, där själva råvaran är
fossil kalksten som i cementtillverkningen hettas upp och då avger fossilt kol, bedöms
koldioxidavskiljning och lagring vara en nödvändig teknisk utveckling för att tillsammans
med andra åtgärder klara klimatmålen.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Klimat- och energiomställning påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning
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Vi prioriterar insatser som:
 behövs för att nå ett hållbart energisystem och de kraftigt minskade
koldioxidutsläpp som behövs för att bli klimatpositiva.
 ökar omsättningen för lokal produktion av el, värme och drivmedel från förnybar
energi.
 bidrar till att omsättningen kring energi på Gotland stannar i den lokala ekonomin
 ger ökad energieffektivitet.
Miljö och vattenförsörjning

Ett aktivt miljöarbete behövs för att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de
stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö, bidra
till giftfria kretslopp, öka den cirkulära ekonomins betydelse samt överlag bruka naturen så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald .

9

http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_cementbranschen.pdf
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Nuläge och utmaningar





Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka,
bevara och utveckla.
Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till
vatten av god kvalitet är sårbar.
Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen.

Miljökvalitetsmålen inte uppnådda
Miljöarbetet på Gotland är omfattande. Ändå bedöms bara två nationella miljökvalitetsmål
som länsstyrelsen följer upp för Gotland vara på väg att uppnås år 2020, Frisk luft och Bara
naturlig försurning. Det är oroväckande att utvecklingen inte går snabbare åt rätt håll inom
flera mål. Utvecklingen är densamma över hela Sverige.
Stabila ekosystem är en förutsättning för hållbara samhällen
Idag är utmaningarna globalt och nationellt att hejda förlusten av biologisk mångfald och
återskapa hållbara ekosystem som också klarar av att försörja en växande befolkning.
Kulturlandskapet och dess biologiska mångfald är format av de gröna näringarna. Öns
gröna näringar måste ha förutsättningar att utvecklas, samtidigt som unika natur- och
kulturarv ska förvaltas. Olika exploateringsintressen påverkar också landskapet. För
Gotland som ö är också Östersjöns tillstånd avgörande.
Vattenförsörjningen är sårbar
Tillgången till vatten av godtagbar kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att
bostäder och verksamheter ska kunna fungera och för att nya ska kunna etableras.
Gotlands särpräglade geologi och hydrologi skapar särskilda utmaningar gällande tillgången
till vatten av god kvalitet. Grundvattnet är sårbart och känsligt för föroreningar. Region
Gotlands Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 är: År 2030 är dricksvatten,
spillvatten och dagvatten hållbara samhällsfunktioner på Gotland. Naturens gränser för tillgång på
sötvatten och robusta livsmiljöer för växter, djur och människor utgör grunden. Lösningar för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten möter sociala och ekonomiska intressen.
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Vatten och vattenmiljöer berörs direkt av hälften av de nationella miljömålen och regleras
även inom EU:s ramdirektiv för vatten och nationell lagstiftning. Länsstyrelsen på Gotland
gör bedömningen att för att nå vattenförvaltningens mål krävs stärkt samarbete mellan
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland, men även med Havs- och
vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Vattenmyndigheterna, SMHI
och Livsmedelsverket..[1].
God bebyggd miljö
Både i Agenda 2030 och i de nationella miljömålen finns det flera målsättningar om
tätortsnära natur och ekosystemtjänster. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö anger att
städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
[1]

Miljökvalitetsmålen Gotland 2019, rapport 2019:10
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Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas
hållbart.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Miljö och vattenförsörjning påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:
 bidrar till hållbar konsumtion och produktion baserad på resurseffektivitet och
cirkulär ekonomi.
 ökar kunskaper som leder till miljömässigt hållbar konsumtion och produktion.
 utvecklar verktyg för åtgärder kring grundvattenproblematik.
 bidrar till ett hållbart nyttjande av skog, mark och vatten och säkrar den biologiska
mångfalden.
Innovation och forskning

Ökad innovation och forskning bidrar till att stärka Gotlands attraktionskraft, att utveckla framtidens
välfärdstjänster och ökar förutsättningarna för nya och kunskapsintensiva företag på ön. Väl fungerande
samarbetsarenor mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor samt akademin är en katalysator för
innovation och utveckling.
Nuläge och utmaningar
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Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet, det
offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.

Uppsala universitet Campus Gotland är en motor för samhällsutvecklingen på
Gotland.
Med Uppsala universitet på Gotland ökar kunskapsnivån på ön. Att Uppsala universitet
finns på Gotland spelar stor roll för utbildningsnivån, rekryteringsmöjligheter för
arbetsgivare och kopplingen mellan innovation och forskning för både näringsliv och
offentliga miljöer. Vidare bidrar universitetet till att skapa förutsättningar för mer och fler
kunskapsintensiva företag. Uppsala universitet pekar ut ett antal områden som särskilt
viktiga på Campus Gotland gällande forskningens utveckling. Dessa är digitalisering,
folkhälsa, besöksnäring, kulturarv, vatten, hållbar utveckling och energiomställning.
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Partnerskap och samverkan mellan Gotlands aktörer lägger grunden
Region Gotland och Uppsala universitet har ett strategiskt partnerskap. Syftet är att öka
kunskapsutbytet mellan universitetet och Region Gotland, stärka den gotländska
forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotlands är en attraktiv universitetsö och
utvecklingsmiljö. Ett av målen är att forskningsprojekt kopplas till Gotlands utveckling.
Regionala kunskapscentrum, som Blått centrum Gotland och Gotland Grönt Centrum,
stärker samverkan på Gotland och är också samarbetspartner för andra universitet och
Östersjöländer. Sveriges lantbruksuniversitet har lantbruksegendomen Hallfreda/Stenstugu
och samarbetar med Hushållningssällskapet kring fältforskningsverksamhet. I Gotland
Science Park sker samverkan och projekt kan drivas, som innehåller såväl en
verksamhetsutvecklings-, forsknings-, som affärsutvecklingskomponent.
Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare
Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare, för att utveckla fler
kunskapsintensiva företag, stärka konkurrenskraften inom det befintliga breda näringslivet
och för att utveckla framtidens välfärdstjänster. Innovation uppstår i mötet mellan olika
kompetenser. En nära och tät dialog leder till att flera regionala utvecklings-, forskningsoch innovationsprojekt kan genomföras i bred samverkan. I regionala utvecklingsprojekt
ger en bred aktörssamverkan erfarenhet och vana som stärker innovationsförmågan.
Stärkt samverkan ger konkurrensfördelar
En strukturerad samverkan mellan universitet, näringsliv, civilsamhälle och offentliga
aktörer ger möjlighet att bygga upp innovativa och kreativa miljöer för forskning, tester och
implementering. I konkurrensen om forskningsmedel från EU:s ramprogram för forskning
och innovation är samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhälle och det offentliga en
viktig faktor, liksom att forskningen tar avstamp i samhälleliga utmaningar. Breda
partnerskap samt internationella nätverk och kontakter lägger en god grund.
Smart specialisering
I Tillväxtprogrammet 2016-2020 (Region Gotland) finns två områden för smart
specialisering utpekade, besöksnäring samt mat- och livsmedel. Dessa är satsningar som
kommer att fortgå framöver. Men ytterligare områden kan tillkomma som resultat av en
gemensam process mellan aktörerna.
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Faktaruta: Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik. Syftet med Smart
specialisering är att förstärka konkurrenskraften genom att identifiera och prioritera områden med
potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och också om nya
områden. Inom de prioriterade områdena mobiliseras olika aktörer för att gemensamt utveckla området.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Innovation och forskning påverkar dessa mål för Gotland
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Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:
 leder till en stark positionsförflyttning inom området forskning och innovation på
Gotland.
 bygger en långsiktig, strategisk och strukturerad samverkan mellan universitet,
näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Ett forsknings- och innovationsråd
bildas och blir plattformen för en sådan utveckling.
 stärker Gotlands kompetenser och strategier för att i högre utsträckning kunna
erhålla extern finansiering från EU:s olika fonder och program.
 bidrar till att kontaktytorna mellan företag och forskning ökar och att
innovationsförmågan ökar i öns företag.
 stimulerar samspel mellan näringsliv, akademi, offentliga myndigheter och
föreningslivet för stärkt innovationsförmåga.
Näringslivsutveckling

Gotlands diversifierade näringsliv och starka entreprenörskap utgör en vital del av öns mångfald och
möjligheter. Gotland var 2019 inte bara Sveriges mest företagsamma län utan hade också landets näst
största andel kvinnor som driver företag. Fler företag och fler växande företag med fler anställda behövs,
inte minst för stärkt skattekraft.
Nuläge och utmaningar



Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver
vidga sina marknader nationellt och internationellt.
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Företagsamt och uthålligt men fler växande företag behövs
16 procent av gotlänningarna är företagare och nyföretagandet placeras i topp nationellt.
Bland nystartade företag är det en högre grad kvinnor på Gotland än i riket. Det är en hög
aktivitet inom Ung företagsamhet på ön. Tillväxtviljan, dvs. att företag vill växa både
genom att öka antalet anställda eller öka omsättningen, är lägre än i riket och behöver
stimuleras.
Illustration/statistik: företagande Gotland.
Ett brett näringsliv med stor säsongsvariation
Gotland har ett brett näringsliv. Besöksnäringen, mat- och livsmedelssektorn, de gröna
näringarna, de kulturella och kreativa näringarna, sten-, trä- och tillverkning samt bygg,
handel och tjänsteföretag är viktiga branscher. Många branscher präglas av stor
säsongsvariation. Besöksnäringen och mat- och livsmedel är två områden som är utpekade
för smart specialisering med särskilt fokus på utvecklad samverkan.
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Behov av vidgade marknader nationellt och internationellt
Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, företag som vill växa
behöver nå marknader nationellt och internationellt. Gotländska företag exporterar i lägre
utsträckning än svenska små och medelstora företag generellt, men exporten har de senaste
åren utvecklats och ökat något. På Gotland anses de största hindren för internationalisering
vara brist på kontakter och nätverk, brist på resurser i företaget samt kostnader. De
gotländska näringarna är starkt beroende av goda kommunikationer.
Ett utvecklat näringslivsklimat
Näringslivsklimatet utgör en viktig utvecklingsfaktor för ökad tillväxt på Gotland.
Förutsättningar för att starta och driva företag har stor betydelse för ökad sysselsättning
och bidrar till finansieringen av öns välfärd. Offentliga organisationer har ett ansvar att i
samverkan med näringslivet och det övriga samhället verka för god tillgänglighet och
information samt stöd för rättssäkra processer och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Hållbarhet och energiomställning en affärsmässig möjlighet och utmaning
Kundernas ökade efterfrågan på hållbara produkter, varor och tjänster ger affärsmässiga
möjligheter för företag som har fokus på hållbarhet i sin verksamhet. Klimat- och
energiomställningen, liksom den demografiska utvecklingen med allt fler äldre kräver
innovation och gynnar företag som kan ligga i framkant av den utvecklingen. Kompetensen
i näringslivet och hos företagsfrämjande aktörer när det gäller miljödriven
näringslivsutveckling och energifrågor behöver utvecklas.
Digitaliseringens möjligheter behöver tas tillvara
Gotland har en mycket väl utbyggd fibertäckning över hela ön. Men gotländska företag har
en låg digitaliseringsgrad10. Digitaliseringsgraden handlar om användningen av IT inom
administration, inköp, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning,
distribution och affärsutveckling. Små företag har lägre digitaliseringsgrad än större,
skillnader finns också mellan olika branscher. De potentiella produktivitets- och
hållbarhetsvinsterna av bredbandsutbyggnaden behöver komma fler företag till del. Här
finns behov av att stärka de företagsfrämjande aktörernas kunskap, kompetens och
kapacitet att bistå företagen med grundläggande affärsutveckling inom digitalisering.
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Näringslivsutveckling påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som

10

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med

Digitalisering i svenska företag, Tillväxtverket (2018)
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erbjuder den bästa
livskvaliteten.

energi- och
klimatomställningen.

utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:
 ger goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag.
 ökar företagens möjlighet att nå en större marknad, nationellt och internationellt.
 driver på och underlättar omställning till hållbar och fossilfri produktion av varor
och tjänster.
 främjar jämställdhet och mångfald på arbetsplatser och företag.
 främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och teknikutveckling
för en ökad hållbarhet.
Attraktionskraft för ökad befolkning

Att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på innehåller flera komponenter. En
strategisk utmaning är den demografiska utvecklingen med en allt lägre andel människor i yrkesaktiv ålder
som bor på Gotland. Attraktiviteten påverkas av bland annat synen på arbetsmarknaden och om Gotland
är en plats som erbjuder ett rikt fritidsliv året runt och tillgängligheten till och från fastlandet.
Attraktionskraft handlar både om att locka nya inflyttare men också om att behålla den befolkning som
bor på ön.
Nuläge och utmaningar



Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.



Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.
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Demografisk utveckling
Gotlands befolkning ökar och var 59 249 den 31 dec 2018, den högsta siffran på sjuttio år.
Befolkningen ökar genom att fler flyttar till Gotland än från Gotland, men antalet födslar är
färre än antalet som avlider. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen i yrkesaktiv ålder
minskar, en utveckling som kommer att förstärkas framöver.
Bilden av Gotland påverkar inflyttningen
Synen på Gotland är starkt präglad av att vara ett resmål under några veckor under
sommaren. Detta är en styrka för den viktiga besöksnäringen, men behovet av
befolkningsökning höjer kraven på att bilden av Gotland behöver breddas till att också vara
en attraktiv plats att bo, verka och leva på.
Långt bort men nära
Närhet mellan människor präglar Gotland, där civilsamhällets kraft är påtaglig med
engagerade invånare och ett mycket aktivt föreningsliv. Det är en styrka som gotlänningar
själva lyfter fram. Övriga Sverige förknippar dock Gotland i stor utsträckning med att ligga
långt bort, med långa resor och transporter och ser detta som ett hinder för att ha det som
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boendeort. Även unga, unga vuxna och studenter på Gotland lyfter avståndet som en
negativ faktor för att vara bosatta på ön.
Koppling till globala hållbarhetsmål i Agenda 2030

Insatsområdet Attraktionskraft för ökad befolkning påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:
 fördjupar kunskapen om vad som gör Gotland attraktivt för boende, besökare och
företag.
 tar tillvara på och utvecklar de faktorer som påverkar Gotlands attraktionskraft som
plats att bo, leva och verka på.
 stärker bilden, både lokalt och nationellt, av Gotland som en attraktiv plats att bo, leva
och verka på – året runt.
 sprider kunskap om Gotlands breda arbetsmarknad, med fokus på fastlandet och
människor i yrkesaktiv ålder.
 bättre tar tillvara och integrerar studenter som deltar i eftergymnasiala utbildningar på
Gotland i det gotländska samhällslivet och erbjuder goda möjligheter att stanna efter
avslutad utbildning.
Bostadsförsörjning och byggande
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En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att kunna skapa ett attraktivt och långsiktigt
hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Det handlar inte
enbart om att bygga bostäder, utan om att bygga samhällen. En hållbar samhällsplanering handlar förutom
om fysiska strukturer, även om sociala aspekter såsom livsstil, hälsa, rörelsemönster, ekonomiska
förutsättningar samt möjligheter att vara delaktig i att påverka sin livsmiljö.
Nuläge och utmaningar




Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar av ön
och för alla målgrupper.
Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen.
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Regionstyrelseförvaltningen




Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till
vatten av god kvalitet är sårbar.
Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka,
bevara och utveckla.

En bostadsmarknad för alla
Allt färre bostäder byggs som gotlänningen med en genomsnittlig inkomst har råd med.
Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden, särskilt
ungdomar, studenter på eftergymnasial nivå, nyanlända och personer med
funktionsnedsättning. En ökad andel äldre i befolkningen leder till ett ökat behov av
tillgängliga bostäder med närhet till kommersiell och offentlig service. Samhällsplanering
bör ske med målet att skapa likvärdiga förutsättningar för alla medborgare att ha ett
hälsosamt och socialt liv.
Förutsättningar för bostadsbyggande på Gotland
Bostadsbyggandet på Gotland har varit högt de senaste åren, men de bostäder som
tillkommit har främst varit bostadsrätter i Visby. Gotlands säregna natur- och
kulturlandskap utgör en stor del av regionens attraktionskraft, men detta kan också
medföra hinder för byggnation. Det finns även en rad andra restriktioner att förhålla sig till,
till exempel strandskydd, vattenskyddsområden, militärens närvaro och dess
påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv. En av de viktigaste
förutsättningarna för ett ökat byggande är tillgång till dricksvatten.
Bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och Gotlands
popularitet bland fritidshusköpare. Av det totala bostadsbeståndet utgörs ca 40 procent av
fritidsbostäder och på flera delar av Gotland har den bofasta befolkningen minskat,
medelåldern har höjts och antalet deltidsboende ökat. Ett mål för bostadspolitiken är att
öka bostadsbyggandet på och inflyttningen till landsbygderna och för att uppnå det krävs
marknadsstimulerande insatser.
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Goda boendemiljöer stärker platsens attraktivitet
Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller livskvalitet, att få människor att bo kvar på
Gotland samt att attrahera fler att flytta hit. Det är även en grund för näringslivets och
universitets konkurrenskraft. Vid rekrytering av arbetskraft och för att locka studenter till
ön är tillgången till bostäder och attraktiva boendemiljöer en avgörande faktor.
Genomtänkta och väl gestaltade boendemiljöer stärker både social hållbarhet och ökar
Gotlands attraktivitet som livsmiljö. En bred delaktighet i samhällsplaneringen där alla kan
komma till tals är centralt.
Resurseffektiv bebyggelse en viktig del i energiomställningen
För att klara energiomställningen behöver bebyggelsen möjliggöra en energisnål och
klimatsmart livsstil. Lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor och
transporter påverkar energianvändningen En utveckling behövs för koldioxidsnåla
byggmaterial och byggprocesser samt effektivisering och energiproduktion i byggnader,
såväl för befintliga byggnader som vid nyproduktion.
Koppling till globala hållbarhetsmål i Agenda 2030
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Insatsområdet Bostadsförsörjning och byggande påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som :
 ger förutsättningar för bostadsbyggande över hela Gotland som bidrar till en
bostadsmarknad i balans där utbud och efterfrågan möts.
 ger förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med olika
behov och med olika ekonomiska förutsättningar.
 främjar och verkar för en samlad bebyggelse och ett varierat bostadsutbud i
serviceområdena.
 främjar ett bostadsbyggande där arkitektur bidrar till ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.
 främjar en resurseffektiv bebyggelse och en hållbar förvaltning av natur-, kulturoch vattenmiljöer.
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Genomförande - hur ska vi nå målen?
För att genomföra strategin och nå målen behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet
från offentliga, privata och ideella krafter. Det är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och
mål.
Samverkan, samhandling, ledarskap och gemensamt ansvarstagande

För att nå målen behövs en tät samverkan, ett tydligt regionalt ledarskap och ett
gemensamt ansvarstagande för Gotlands utveckling.
Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att leda och
samordna insatser för genomförandet av RUS. Alla aktörer kan inom ramen för sina
ordinarie aktiviteter och verksamheter styra mot målen. Statliga myndigheter och
länsstyrelsen har i uppdrag att göra det. Andra aktörer, som till exempel företag,
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näringslivets organisationer eller föreningsliv, kan också bidra genom sin ordinarie
verksamhet, samt även genom samverkan och med stöd av finansiering utveckla insatser
som särskilt bidrar till strategins mål.
Detta innebär alltså att alla kan bidra till att målen nås. Det betyder inte att formella
ansvarsområden för olika aktörer ska frångås. I genomförande är det viktigt att se till vem
eller vilka som har ansvar för vissa frågor. Varje aktör behöver ta ansvar för sin del, men
också stödja de gemensamma processerna. I den komplexa värld vi lever i så behövs ofta
samordnade insatser från flera olika utvecklingsaktörer. Det innefattar länsstyrelsen i
Gotlands län, akademin, andra statliga myndigheter, nämnder och förvaltningar inom
Region Gotland, föreningsliv, företag och näringslivets organisationer.

Illustration: Samhandlingstrappan
Samhandlingstrappan11 används för att beskriva såväl olika steg som olika djup i
samverkan. Samtal och samsyn är nödvändiga förutsättningar för att kunna nå samverkan
och samhandling.
Handling konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program
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Den regionala utvecklingsstrategin konkretiseras i efterföljande strategier, planer och
program. För att verkligen göra skillnad behöver Gotlands utvecklingsaktörer sannolikt
göra mer av något, göra på ett annat sätt, sluta göra något, dvs. verkligen prioritera om. Det
behöver ske på ett samordnat sätt där de samlade resurserna tas tillvara. För att
åstadkomma detta föreslås tre program för samhandling med inriktning social hållbarhet,
näringslivets förutsättningar och innovation samt klimat, miljö och energi.
För många av strategins insatsområden finns hos regionala utvecklingsaktörer redan
program och planer samt krav på uppföljning. De övergripande målen, effektmålen och de
strategiska inriktningarna i varje insatsområde, ska i det fortsatta arbetet ligga till grund för
revidering eller utveckling av regionala planer och i verksamhetsplaneringen hos Region
Gotland.
Inom Region Gotlands ansvar som kommun finns en omfattande verksamhet med bäring
på regional utveckling och med krav på planer, program och strategier. Exempel på
11
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obligatoriska planer är översiktsplan, energiplan och riktlinjer för bostadsförsörjning. Det
finns också ett antal frivilliga planer och program som Region Gotland tar fram för den
primärkommunala verksamheten, t ex program för jämställd och jämlik hälsa, och strategi
för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Världsarvsstrategin är ett exempel
på strategi som behövs för att upprätthålla en internationell status, Visby Hansestads status
som världsarv.
Det finns även ett antal obligatoriska planer och program på regional nivå som har tydliga
kopplingar till regional utveckling. För vissa är Region Gotland ansvarig för genomförandet
och för andra Länsstyrelsen. De tas i regel fram i bred samverkan och behöver också
synkroniseras med RUS. Exempel på dessa är integrationsstrategi, kulturplan, regional
digital agenda, länsplan för regional transportinfrastruktur och regionalt
trafikförsörjningsprogram, regional energi- och klimatstrategi, regionalt serviceprogram,
regional skogsstrategi och åtgärdsprogram för regionala miljömål och för vattenförvaltning.
Den regionala utvecklingsstrategin är också utgångspunkten för de regionala program och
handlingsplaner som finns för genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik.

Uppföljning, utvärdering och lärande
Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga och omfattar många samhällsområden. För att
hålla engagemanget uppe krävs att aktiviteter och resultat synliggörs och att RUS upplevs som aktuell över
tid. RUS ska ses över varje mandatperiod.
Vid sidan av uppdraget att leda och samordna insatser och aktiviteter för genomförandet av
den regionala utvecklingsstrategin har Region Gotland också uppdraget att årligen samlat
följa upp och utvärdera resultaten av det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs på
Gotland. Den regionala utvecklingsstrategin ska även ses över åtminstone en gång mellan
varje val till region- och kommunfullmäktige.
Under remissperioden och fram till en slutlig version av RUS kommer Region Gotland att
utarbeta en uppföljnings- och utvärderingsplan för hur detta ska göras, och som också har
bäring på genomförandet av RUS. Den kommer att bestå av följande delar:
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Kvantitativ del som innefattar:
-

Effektmål och indikatorer med utgångs- och målvärden.

-

Formerna för revidering av nulägesanalysen som ska ligga till grund för den
löpande uppdateringen och därmed också för översynen av RUS.
Nulägesanalysen utgör utgångspunkten för de strategiska inriktningarna. Den
behöver revideras och publiceras varje år kompletterad med statistik på länsnivå
som visar utvecklingen utifrån indikatorerna för effektmålen och ett andra fakta
som kompletterar indikatorerna. I översynen kan också ingå återkommande
rapporter över tillståndet på Gotland, exempelvis avseende näringslivets
förutsättningar, energiomställning, Gotlands ekonomi och
kompetensförsörjning.



Kvalitativ del som innefattar:
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-

Former för processutvärdering av samverkan och samhandling.
Detta ska precisera formerna för Region Gotlands uppdrag att leda och
samordna regionalt utvecklingsarbete. Det betyder att en processutvärdering
behöver göras i relation till de insatser Region Gotland planerar att göra för
uppdraget att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet enligt RUS.

-

Former för självutvärdering.

-

Former för lärande i relation till genomförande, uppföljning och utvärdering,
hur och i vilka sammanhang/forum detta ska ske. Ett exempel kan vara en
återkommande konferens (”Hur går det för Gotland”) där gotländska
utvecklingsaktörer ges tillfälle att gemensamt ta del av hur utvecklingen går och
analysera vad som bidragit till utvecklingen.

Att vara en ö-region
Gotlands ö-läge påverkar förutsättningarna
Vårt geografiska läge är mitt i Östersjön. Det är tio mil till Västervik, tolv mil till
Oskarshamn, femton mil till Nynäshamn och något längre till Lettlands kust. Det ställer
krav på tillgänglighet och hållbara kommunikationer. En god tillgänglighet är inte bara
nödvändig för gotlänningarna och för besökare, utan även för transporter inom mat- och
livsmedelsindustrin och näringslivet i stort. En stark kulturell och regional identitet är något
som kännetecknat gotlänningar genom historien. Det syns bland annat i vår unika
bebyggelse och kulturmiljöer som är präglade av lokala förutsättningar, men också av att
Gotland genom tiderna berikats av kontakter med omvärlden.
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Ö-läget innebär förutsättningar som uppmuntrar kreativitet och en vana att gemensamt
lösa viktiga frågor. Det omfattande föreningslivet och antalet lokala utvecklingsbolag
vittnar om detta. Ö-läget gör att hälso- och sjukvården måste upprätthålla en verksamhet
som Gotlands befolkningsstorlek i sig inte motiverar. Även gymnasieskolan erbjuder en
stor bredd i programutbud sett till elevunderlag.
Tillgången till dricksvatten är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bygga
bostäder och utveckla verksamheter. Även om Gotland är omgärdat av vatten är tillgången
till vatten av god kvalitet på sina ställen begränsad. Ö-läget medför en större sårbarhet för
konsekvenserna av olika samhällsstörningar, men det finns också en medvetenhet och
beredskap bland öbor att klara utmaningar av det slaget. Tillgången till förnybar energi från
vind, biobränslen och sol är god. Men tillgång till infrastruktur krävs både på lokal och
nationell nivå för en säker och trygg energiförsörjning. Vårt geografiska läge är viktigt ur ett
militärt perspektiv. Det säkerhetspolitiska läget i Östersjön har aktualiserat Gotlands
centrala läge.

Gotland i världen
Kommunikationer, fysiska som digitala, och internationella nätverk och samarbeten ger Gotland tillgång
till mervärden som kunskaps- och erfarenhetsutbyten, lösningar på gemensamma problem och
handelsutbyten.
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Kommunikationer med omvärlden

Kommunikationer med omvärlden är en förutsättning för att förse Gotland med varor och
tjänster och för gotländska företag att kunna sälja sina varor och tjänster på andra
marknader. Kommunikationer och infrastruktur behöver ge god tillgänglighet för boende
och verksamma på ön till service och utbud som inte finns på Gotland. Det är även
avgörande för elförsörjning och energiproduktion, för att hantera risker och sårbarhet samt
garantera säkerhet och försvar. Trafiksystem sätter ramar för rese- och transportmönster
både vad gäller tidsåtgång och målpunkter.
Bilden nedan visar nuläget för Gotlands samband med sitt omland. Bilden visar också på
samband som behöver stärkas. Det handlar om god access till Europas stomnätskorridorer
(pilar med förstärkta samband), och att stärka möjligheten att med olika färdmedel nå fler
målpunkter (exempelvis utvecklade flygförbindelser med norra Tyskland, streckad linje).
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TEN-T-nätet utgör stommen i EU:s transportpolitik. Genom investeringar i
stomnätskorridorerna (markerade som breda blå band i bilden) ska Europas viktigaste
urbana knutpunkter knytas ihop till 2030, och samtliga regioner ska ha åtkomst till år 2050.
För Gotlands del är det viktigt att samverka med regioner på fastlandet för att säkerställa en
god access till stomnätskorridorerna.
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Internationella nätverk och samarbeten

Samverkan med andra ö- och kustregioner inom EU är viktigt för att nå Gotlands mål.
Samarbeten inom EU underlättas av att det finns gemensamma strukturer och
finansieringsmöjligheter. Samtidigt kan samarbeten även ske med regioner utanför EU.
Geografin avgör inte val av regionsamarbetspartners, det är mervärdet för Gotland som är
avgörande. Samarbete kan ske inom alla tematiska områden, men för Gotland är det
särskilt angeläget med innovation och omställning till ett grönt samhälle. Tematiskt
fokuserar vi det internationella samarbetet på: energiomställning, vattenförsörjning,
fossilfria transporter, en hållbar besöksnäring, och ett hållbart jord- och skogsbruk.
Många gotländska aktörer inom näringsliv, ideell sektor, offentlig sektor och akademin har
redan idag internationella kontakter. Genom att använda fler av de plattformar och verktyg
som finns inom EU och i Östersjöområdet och i Norden, kan Gotlands utvecklingsarbete
stärkas ytterligare. För att stärka den internationella dimensionen i Gotlands
utvecklingsarbete bör kunskapen öka om de arenor och plattformar som finns tillgängliga
inom olika samhällssektorer. Språkkunskaper, kunskaper om det europeiska samarbetets
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verktyg och möjligheter, kompetens i projektarbete i samband med internationellt
samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella arenan.
Internationalisering som katalysator

Deltagande i internationella projekt kan ske inom olika sakområden. Särskilt viktigt att
prioritera för en hållbar regional utveckling är projekt som accelererar energiomställningen,
gynnar innovation och som bidrar till att lyfta bort hinder för en hållbar ekonomisk
utveckling. Det handlar om att säkerställa kompetensförsörjningen, främja fossilfria
transporter, driva på för en hållbar besöksnäring, ta tillvara världsarvet, främja kreativa och
kulturella näringars utbyten och samarbeten med andra näringar, stärka Gotlands position
som en region inom produktion av livsmedel på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt
hållbart sätt, trygga vattenförsörjningen och gå före i omställningen av energisystemet.

Vägen fram till ny regional utvecklingsstrategi
Hur har det gått för Vision Gotland 2025?

Vision Gotland 2025 antogs 2008. Under 2017/2018 följdes den upp, både kvalitativt och
kvantitativt. I uppföljande intervjuer framkom att målen i Vision Gotland 2025 fortfarande
känns relevanta, men behöver uppdateras och göras mätbara. Det efterfrågades löpande
uppföljning och nya former för en väl fungerande samverkan för att nå målen.
Sammantaget fungerade Vision Gotland 2025 väl under de första åren, som mobiliserande
och samlande process för det gemensamma utvecklingsarbetet på Gotland. De
övergripande målen och strategierna har haft betydelse för inriktningen i efterföljande
handlingsprogram och planer. Efterhand har ändå betydelsen minskat och behovet av en
ny regional utvecklingsstrategi blivit tydlig. Regionstyrelsen beslutade därför 2018 att ge
uppdraget att ta fram en ny RUS. I en revidering av förordningen för regionalt
tillväxtarbete 2017 kom också ett tillägg om att en RUS ska ses över varje mandatperiod.
Process och steg i arbetet
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Många har redan på olika sätt deltagit i att ta fram RUS. Remissperioden är ytterligare ett
tillfälle att ge både skriftliga och muntliga synpunkter. Ett brett deltagande i arbetet är
minst lika viktig som den slutliga regionala utvecklingsstrategin. Med en bred förankring
kan en ny RUS engagera och inspirera till ett aktivt genomförande.

I arbetet har en nulägesanalys av Gotland tagits fram, styrkor och svagheter har stämts av i
olika befintliga samverkanskonstellationer och tre större dialoger om framtidens Gotland
genomfördes i oktober 2019, med drygt 130 deltagare. Dessutom har ett flertal statliga
myndigheter besvarat frågor om viktiga faktorer för Gotlands utveckling. Region Gotlands
olika förvaltningar har gett inspel utifrån sina verksamhetsområden. Länsstyrelsen samt
Uppsala universitet Campus Gotland har under arbetets gång ingått i styrgrupp och
projektgrupp.
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Samspel mellan regional, nationell och internationell nivå

Mål och inriktning för det regionala utvecklingsarbetet på Gotland sätts utifrån våra
förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på nationell nivå
och EU-nivå. Dessutom är internationella beslut som FN:s Agenda 2030 med de globala
målen för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet viktiga utgångspunkter.
Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland svarar upp mot det nationella målet för den
regionala tillväxtpolitiken, Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en
hållbar utveckling i alla delar av landet. Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020 är vägledande i det regionala tillväxtarbetet.
För en landsbygdsregion som Gotland är det nationella målet för en sammanhållen politik
för Sveriges landsbygder viktigt. Målet är: en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till
företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
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Illustration: Samspel mellan olika samhällsnivåer.
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Inledning: Gotland ställer om
Gotland har fantastiska förutsättningar. Pulserande landsbygder och en levande stad, unika
natur- och kulturvärden, ett rikt näringsliv, och människor med en stark företagaranda och
ett stort engagemang, för sin bygd och för samhällsutvecklingen. Att leva och verka på en ö
har alltid krävt nyfikenhet, samarbete, mod och uppfinningsrikedom. Det finns en stark
tillit och närhet mellan människor. Som ö-region har vi genom historien varit öppna för
influenser från omvärlden. Allt detta stärker förmågan till förnyelse och omställning.
Omställning är nyckeln till att klara de utmaningar som ligger framför oss; ökad konkurrens
från omvärlden, utvecklingen med en högre andel äldre i befolkningen och framför allt
klimatutmaningen.krisen. Alla är gigantiska utmaningar som kräver mod, nytänkande och
samarbete för att klara.
Vi använder omställning för att accelerera utvecklingen inom en rad områden. Till exempel
för att främja en jämlik psykisk hälsa och nå jämställdhet. Vi behöver säkra goda
utbildningsmöjligheter och hitta nya arbetssätt för att klara kompetensförsörjningen. Vi
behöver använda och utveckla hållbara produkter och tjänster, för att gå över till förnybart
och klimatsmart. Under Inför kommandedet närmsta årtiondet måste fokus vara på att
utvecklingen snabbt inriktas på att klara klimatutmaningen.krisen. Det kommer också att ge
lösningar för en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Vi är redan inne i omställning. Det har inte minst digitaliseringen visat, tydligt inom vissa
branscher och på god väg inom andra. Vi behöver planera för att förändring är det normala
tillståndet. Förmågan att kunna hantera förändringar, vara anpassningsbar, flexibel och
fortsätta att utvecklas är central.
Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att tillsammans skapa förutsättningar för
bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland.nå samsyn om hur vi vill att
vårt Gotland ska utvecklas på lång sikt och vad som behöver göras för att vi ska nå dit.
Samsyn och samordnad handling ger större handlingskraft. Strategin är en plattform för
Gotlands aktörer att utgå ifrån i det gemensamma arbetet mot en hållbar regional
utveckling.
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Kreativitet, närhet och livskraft är precis vad som behövs för omställning. Det har vi på
Gotland. Nu använder vi styrkan i den sociala sammanhållningen, tar nya utvecklingssprång
samtidigt som vi tar ansvar för att utvecklingen sker inom hållbara gränser för planeten.
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Vad är en regional utvecklingsstrategi?
Gotlands regionala utvecklingsstrategi syftar till att tillsammans skapa förutsättningar för bästa möjliga
framtid för oss som bor och verkar på Gotland. Vår utvecklingsstrategi visar också Gotlands bidrag till
Sveriges och Europas utveckling samt till de och till FN:s globala hållbarhetsmålen..
Den regionala utvecklingsstrategin tas fram och genomförs i samverkan mellan olika
utvecklingsaktörer på Gotland; Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala Uuniversitet
Campus Gotland, andra statliga myndigheter, näringslivet och föreningslivet. Gotlands
speciella förutsättning, att samma geografiska yta är kommun, region och län, ger unika
möjligheter för samverkan och genomförande.
Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att
den regionalt utvecklingsansvariga aktören - Region Gotland – i samverkan med
myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för den långsiktiga
utvecklingen för Gotland. I uppdraget ingår också att samordna insatser för genomförande
av strategin och att följa upp resultaten.
VI
SIKTAR
MOT
VÅRT
FOKUS

VI GÖR
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VI
FÖLJER
UPP

Vision

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet
Mål och inriktning för Gotlands utveckling
Strategin är ett verktyg för att stärka Gotlands utveckling i riktning mot
visionen, för att möta utmaningarna och nå en hållbar regional utveckling.
Strategin beskriver Gotlands utmaningar och slår fast vilka övergripande
mål och effektmål som ska nås samt vilka insatsområden som bidrar till
det.
Handling
För att genomföra strategin behövs allas vårt engagemang, samverkan,
handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Vi
delar ansvaret för att genomföra insatser som leder i önskad riktning. Det
är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och mål. Den
regionala utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i efterföljande
strategier, planer och program.
gemensamma handlingsprogram för utpekade områden de närmast
kommande åren.
i andra relevanta strategier, planer och program.
Uppföljning, utvärdering och lärande
Den regionala utvecklingsstrategin behöver följas upp så vi vet om
utvecklingen går åt önskat håll. Uppföljningen ligger till grund för
eventuella revideringar och för lärande.

Hur ska den regionala utvecklingsstrategin användas?

En stärkt samsyn kring de långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala
utvecklingsstrategin kan bidra till. Att gotländska utvecklingsaktörer drar åt samma håll ger
en större utvecklingskraft på Gotland och en större möjlighet att nå framgång i påverkan
gentemot nationell- och EU-nivå. Förankringen spelar en avgörande roll.
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Den regionala utvecklingsstrategin:


ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal, regional,
nationell och internationell nivå och även mellan olika regioner.



är utgångspunkt när andra regionala strategier, planer och program tas fram,
inklusive program för hur EU struktur- och investeringsfonder ska användas i det
regionala strukturfondspartnerskapet.



är utgångspunkt när Region Gotland och Länsstyrelsen fattar beslut om
finansiering av projekt och företagsstöd, där statliga tillväxtmedel och EU-medel
används.



ska beaktas i statliga myndigheters verksamhetsplanering, för insatser som bidrar till
att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala
tillväxtarbetet i övrigt.



är utgångspunkt för den övergripande koncernstyrningen av Region Gotlands
nämnder och förvaltningar.



ska vara inspirerande för näringsliv och föreningsliv på Gotland och inbjuda till
gemensam handling.
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Ordet Vi
Genomgående i texten används ordet Vi. När det finns ett vi brukar det finnas ett dem.
Men det är ett inkluderande vi som avses, för att visa på att utvecklingen på Gotland är en
angelägenhet för alla och därmed kan också alla bidra. Vi betyder alla organisationer som
bidrar till att genomföra strategin, Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala universitet
Campus Gotland, andra berörda myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Vi betyder
också alla som bidrar till en hållbar utveckling och till att Gotland blir den bästa platsen att
leva på. Vi betyder alla gotlänningar – infödda eller inflyttade, alla potentiella gotlänningar,
delårsgotlänningar, alla som vill Gotland väl. Med orden Vi och Vårt Gotland sätts det
gemensamma bästa i fokus och det faktum att det är tillsammans som förändring kan
åstadkommas.
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Vision och mål för Gotland 2040
Vision

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.
Så lyder visionen för Gotland 2040. På Gotland finns förutsättningar för kreativitet och utveckling.
Det finns en närhet mellan människor. Ur kreativiteten och närheten föds livskraft .Tack vare livskraften
finner vi vägar till förändring och omställning till ett hållbart Gotland. Här kan man utvecklas inom sitt
yrke, men även som människa. Ha både ett utvecklande arbetsliv och en givande fritid. En plats att växa
upp, leva och åldras på, tryggt och attraktiv i alla livets skeden. Här har vi omsorg om vår unika natur.
En plats för allt liv. En plats för hela livet.
Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med vår unika natur.
Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket skapar förutsättningar för människor och
företag att växa och utvecklas. Vi driver förändring och omställning för ett långsiktigt hållbart Gotland,
något som ger oss en ledande roll såväl nationellt som internationellt. Gotland är den bästa platsen att växa
upp, leva och åldras på, tryggt och attraktivt i alla livets skeden.
En plats för allt liv. En plats för hela livet.
Så lyder visionen för Gotland 2040. Visionen bygger på styrkor som Gotland har. Visionen
uttalar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden, men fungerar också som vägledning och
inspiration på kort och medellång sikt.
Mål för Gotland 2040

Målen tar utgångspunkt i Gotlands utmaningar och visar vad vi vill uppnå på lång sikt.

 Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder
den bästa livskvaliteten.
Gotland är ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare, ett jämlikt och
jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö
som präglas av en mångfald av uttryck, en rik fritid, ett dynamiskt kulturliv och
goda möjligheter till livslångt lärande. Gotland har trygga och attraktiva livsmiljöer.
Livskvaliteten på Gotland ökar inflyttningen och fler vill stanna kvar, befolkningen
växer stadigt. Människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Det gotländska samhället tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.
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 Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och
klimatomställningen.
Gemensamma satsningar och ett målmedvetet arbete möjliggör för boende,
besökare och verksamheter på Gotland att gå före i energi och klimatomställningen
och tidigt nå nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga
utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och
energieffektivisering. . Energi- och klimatomställningen är en hävstång för ett
konkurrenskraftigt näringsliv och för att nå övriga miljömål. På Gotland finns god
tillgång till dricksvatten och tillräckliga grundvattennivåer. Östersjön är ett levande
och friskt hav och kretsloppen är giftfria. Den cirkulära ekonomins betydelse har
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ökat och naturen brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska
mångfald säkras.

 Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft
och hållbar tillväxt.
På Gotland skapas hållbar tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser.
Företagarandan är fortsatt stark och näringslivet blomstrar. På Gotland finns goda
möjligheter att testa och förverkliga nya idéer.är en ledande mötesplats för
innovation. Samverkan kring forskning och innovation stärker Gotlands
attraktionskraft, utvecklar välfärdstjänsterna och bidrar till nya och
kunskapsintensiva företag på ön. Ett gott näringslivsklimat, goda kommunikationer,
en tydlig hållbarhetsprofil, tillgång till bostäder och en väl utbyggd infrastruktur ger
förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt. och nå en
ökad befolkningsmängd. Utbildning, attraktivitet och matchning klarar
kompetensförsörjningen.gör det lätt att hitta rätt på arbetsmarknaden.
Effektmål förtydligar de övergripande målen

De övergripande målen är stora mål, ambitionsmål, men inte så konkreta. Varje
övergripande mål har ett antal effektmål som förtydligar innehållet i respektive
övergripande mål och visar på de förändringar som behövs för att nå dem. Effektmålen ska
stödja uppföljning och utvärdering. Till varje effektmål sätts ett antal indikatorer.
Indikatorerna mäter faktiska nivåer och förändringar i riktning mot målen.
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De effektmål som vi föreslår i denna remissversion är preliminära och syftar till att ge en
bild av tänkbara effektmål. Under remissperioden och fram till en slutlig version av RUS
kommer effektmålen att särskilt ses över. Till effektmålen kommer också indikatorer för att
mäta utvecklingen att tas fram.
Mål 2040: Gotland är ett
tryggt och inkluderande
samhälle som erbjuder
den bästa livskvaliteten.

Mål 2040: Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i energioch klimatomställningen.

Mål 2040: Gotland är en
innovativ kunskapsregion
med utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Effektmål

Effektmål

Effektmål

1. En god, jämlik och
jämställd hälsa
2. Goda uppväxtvillkor
3. En trygg och attraktiv
livsmiljö
4. Höjd utbildningsnivå
och goda
förutsättningar för
livslångt lärande
5. Ökad befolkning i
yrkesaktiv ålder

1. Positivt klimatavtryck
2. Ett energisystem
baserat på förnybar
energi
3. Hållbara och
klimatpositiva näringar
4. Säkrad tillgång till
vatten av god kvalitet
5. SäkradÖkad biologisk
mångfald

1. Ökad tillväxt i
näringslivet
2. Ökad innovationskraft
och utvecklade
styrkeområden
3. Förbättrad matchning
mellan utbud och
efterfrågan av
arbetskraft
4. En mer inkluderande
och jämställd
arbetsmarknad
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6. God beredskap och
förmåga att hantera
samhällsstörningar

5. Ökat bostadsbyggande
och en resurseffektiv
bebyggelse
Ett
hållbart
6.
transportsystem och
ökad tillgänglighet

Gotländska utmaningar
När Sveriges regioner arbetar med den regionala utvecklingsstrategin ska de enligt regeringen möta fyra
samhällsutmaningar som påverkar Sverige och Sveriges regioner i arbetet med att uppnå målet för hållbar
regional utveckling. Här beskriver vi kort samhällsutmaningarna och hur de påverkar Gotland. Ett antal
utmaningar för Gotland har också tagits fram i den nulägesanalys som gjordes under 2019.
Övergripande samhällsutmaningar

De övergripande samhällsutmaningarna är stora utmaningar som behöver mötas men som
också innebär betydande möjligheter. Dessa är;





demografisk utveckling
klimat och energi
social sammanhållning
globalisering.

Demografisk utveckling

De långsiktiga befolkningsprognoserna för Sverige visar att andelen personer över 85 år
nära nog kommer att fördubblas under de närmaste två decennierna. Samtidigt bedöms
antalet personer i yrkesaktiv ålder endast öka måttligt. Gotland är en av sex regioner i
landet där andelen i yrkesaktiv ålder minskar. Andelen äldre ökar och den närmaste
framtiden medför främst en ökning i åldersgruppen 80 år eller äldre. Redan idag har
Gotland en hög försörjningskvot. Försörjningskvoten är antalet i befolkningen mellan 0-19
år och 65+ som andel av befolkningen mellan 20-64 år. 2018 uppgick kvoten till 83,3. Det
innebär att på 100 personer i yrkesaktiv ålder finns 83 personer som är yngre eller äldre. I
landet som helhet var kvoten 75,3. År 2027 prognostiseras Gotlands kvot bli hela 96,8.
Gotland har ett negativt födelsenetto, det vill säga antalet födslar är färre än antalet som
avlider. En nödvändig förutsättning för att befolkningen ska fortsätta växa är att
nettoinflyttningen, från andra delar av Sverige och från utlandet, varje år blir högre än
födelseunderskottet.
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Klimat och energi

Den globala uppvärmningen får mycket stora konsekvenser för jorden, dess ekosystem,
människor, jordbruk, vattenförsörjning och samhällen. Detta gäller också för Gotland.
Kustområden och öar hör också till de mest utsatta. Merparten av öns natur är fysiskt
påverkad av människan. Industrin på ön ger stora utsläpp. För att begränsa de biologiska
och socioekonomiska effekterna av klimatförändringarna behövs snabba åtgärder för att
minska de klimatpåverkande utsläppen. Samtidigt måste klimatanpassning ske för att möta
de förändringarna som nu sker i allt snabbare takt. En stabil energiförsörjning med en
tillräcklig överföringskapacitet är en förutsättning för Gotlands konkurrenskraft. Brytvärda
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mineraler, kvarvarande fossila energiresurser och odlingsbar mark kan bli föremål för
konflikter på grund av klimatförändringarna. För ett tryggt och tillitsfullt samhälle är det av
stort värde att kunna klara energi- och livsmedelsförsörjning under en viss tid utan
leveranser från omvärlden.
Social sammanhållning

Det finns i dag tendenser till en polarisering av samhället i stort. Ett spänningsförhållande
finns mellan land och stad. För Gotlands del innebär urbanisering utmaningar i form av en
allt högre andel äldre på de gotländska landsbygderna. Delar av de gotländska
landsbygderna har en sjunkande andel permanentboende och en ökande andel
fritidsboende.
En annan sida är den ekonomiska polariseringen som syns i livsvillkor och levnadsvanor.
På Gotland finns skillnader i hälsa, upplevd trygghet och tillit mellan könen och mellan
socio-ekonomiska grupper. Ett ökat spänningsförhållande mellan grupper med olika etniskt
ursprung kan också observeras i samhället i dag. Om samhället inte klarar av att fullfölja
sina åtaganden riskerar tilltron till stat och institutioner att minska.
Globalisering

Under de kommande decennierna kommer sannolikt den globala konkurrensen att öka
även inom segment som inte varit utsatta för samma hårda globala konkurrens som delar
av tillverkningsindustrin. Det mesta talar för att den globala konkurrensen, som på ett
genomgripande sätt förändrat innehåll och arbetsfördelning i världsekonomin under de
senaste decennierna, kommer att fortsätta påverka skeendet under överskådlig framtid.
För att möta dessa utmaningar behöver Sveriges regioner vara attraktiva för företag och
människor. För Gotlands del handlar det bland annat om att ha en arbetskraft med rätt
utbildning och kompetens, samt en god transportinfrastruktur och utvecklad digitalisering
som gör ön bättre uppkopplad till sin omvärld. Även högre utbildning och arbetsmarknad
blir allt mer global. Det kräver initiativ som aktiverar möjligheten att via distans även nå
marknader utanför regionen. Våra företag måste ha accessen till globala talanger, och våra
framtida talanger måste få access till globala företag samt utbildningsplattformar för att
stärka både utbud och efterfrågan i regionens arbetsmarknad.
Utmaningar för Gotland

En regional utvecklingsstrategi ska bygga på en analys av de särskilda förutsättningarna för
hållbar regional tillväxt och utveckling i regionen. En sådan nulägesanalys togs fram under
2019. Under dialoger hösten 2019 prioriterades utmaningarna kring kompetensförsörjning,
klimat och energi, befolkningsutveckling, utbildningsnivå, vattenförsörjning och hälsa.
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Nulägesanalysen sammanfattas i fjorton utmaningar. Nedan är de sorterade i relation till de
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
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Ekonomiska
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Gotlands befolkning växer, men
andelen i yrkesaktiv ålder
minskar
Gotland är Sveriges mest
företagsamma region, men
behöver vidga sina marknader
nationellt och internationellt
Gotland har låg bruttoregionprodukt (BRP) och låga
inkomster jämfört med andra
regioner, vilket ger lägre
skattekraft och sämre
förutsättningar för välfärd
Gotland har brist på arbetskraft
inom näringsliv och offentlig
sektor, kompetensförsörjningen
är en stor utmaning.
Gotland är Sveriges enda
universitetsö, men samverkan
mellan universitetet, det
offentliga, näringsliv och
civilsamhälle kan utvecklas

Sociala










Det sociala kapitalet är
Gotlands guldkorn, men det
finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd
trygghet
De allra flesta på̊ Gotland
upplever sin hälsa som god
eller någorlunda god, men
hälsan är ojämlik och den
psykiska ohälsan ökar
Utbildningsnivån på Gotland är
lägre än i andra regioner, det
finns en stor potential i att höja
utbildningsnivån genom både
kortare och längre utbildning.
Bostadsbyggandet är högt,
men det finns hinder för att
kunna bygga på delar av ön
och för alla målgrupper
Ö-läget innebär särskilda
utmaningar att hantera olika
typer av samhällsstörningar

Miljömässiga








Gotland har stora klimat- och
miljöutmaningar, men också̊
möjlighet att gå̊ före i
energiomställningen
Gotlands läge gör tids- och
kostnadseffektiv tillgänglighet
till en nyckelfråga, men resor
och transporter måste bli mer
hållbara
Gotland har stora och unika
kultur- och naturvärden,
utmaningen är att både bruka,
bevara och utveckla
Vattenförsörjningen är
avgörande för hela
samhällsutvecklingen, men
tillgången till vatten av god
kvalitet är sårbar

Bildtext: När de sammanfattande utmaningarna sätts i relation till de globala hållbarhetsmålen så
framgår det att Gotland har styrkor och utmaningar som rör de flesta av målen.
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Genomgående perspektiv för en hållbar utveckling
Vår regionala utvecklingsstrategi utgår genomgående från ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv och ett
geografiskt perspektiv med fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring. Agenda 2030 är en utgångspunkt
och de tre hållbarhetsdimensionerna har genomsyrart arbetet med synsättet att social hållbarhet är målet,
miljön sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling. De här genomgående perspektiven
är viktiga även i genomförandet för att nå målen för Gotland.
Jämställdhets- och barnrättsperspektiv

Ett attraktivt Gotland, nu och i framtiden, är en plats där kvinnor och män har samma
möjligheter och rättigheter, olikheter bejakas som en resurs för regionens utveckling och
alla invånares förmågor tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad1.
Jämställdhet och barnens rätt till en trygg uppväxt är särskilt prioriterat för en hållbar
utveckling för Gotland. Barn och unga behöver få förutsättningar att utvecklas till trygga
individer som aktivt kan ta del i samhällsutvecklingen. Vi måste därför värna barns
rättigheter. Barnen ska bli lyssnade på och barnets bästa ska alltid vara utgångspunkt i
beslut som rör dem.
Jämställdhet är en förutsättning för en demokratisk utveckling och en hållbar regional
utveckling. För att kvinnor och män ska uppleva en region som attraktiv krävs jämställda
villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens.
Jämställdhet är också en mänsklig rättighet som ska genomsyra alla sektorer i samhället.
Jämlika och jämställda samhällen är inte bara socialt hållbara samhällen utan också
ekonomiskt och miljömässigt hållbara. I såväl teori och praktik finns stöd som visar att
tillväxt och jämställdhet förstärker varandra och främjar tillväxt genom att öka tillgången på
arbetskraft, att humankapitalet används effektivare, öka effektivitet och lönsamhet i
organisationer, fördjupa demokratin och ökar det sociala kapitalet, samt att öka
innovationsförmågan och samhällets resiliens.2
Faktaruta: jämställdhetspolitikens nationella mål.
Hela Gotland - det geografiska perspektivet
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En hållbar utveckling kräver balans och samspel mellan land och stad. En regional
utvecklingsstrategi gäller för hela Gotland, från Sundre i söder till Fårö i norr. En
bibehållen god inomregional balans är viktigt på Gotland – en landsbygdsregion som består
av olika geografier som alla samspelar.
Gotlänningarna bor över hela ön, i samtliga 92 socknar. Den geografiska strukturen med 92
socknar är viktig för Gotland. Den lokala identiteten och stoltheten är stark och har genom
alla tider sammanfört och mobiliserat människor på ett framgångsrikt sätt. Gotland är hem
för runt 60 000 gotlänningar och 58 procent av befolkningen bor utanför Visby. Det finns
också många deltidsboende vars hjärta bor på Gotland. På Gotland är Visby dominerande
som tätort med en befolkning på cirka 25 000 invånare, de näst största tätorterna är Hemse
med drygt 1700 invånare och Slite med drygt 1500 invånare3.

Avser kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
2 Att fortsätta välja jämställdhet, Tillväxtverket (2019)
3 SCB, 2018
1
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Sedan ett tag tillbaka används begreppet landsbygder istället för landsbygd. Det synliggör på ett
nytt sätt bredden och den stora variation som de olika landsbygderna har. De svenska
landsbygderna ser ut på många olika sätt beroende på om du är i norr eller söder, så också
på Gotland. Även om avstånden är korta på Gotland så finns det skillnader i
förutsättningar som behöver beaktas.
Region Gotland arbetar med flera strategier för att säkerställa god service och en hållbar
utveckling över hela Gotland. I strategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. För närservice finns åtta
serviceområden med de större orterna, med mer än 750 invånare, som utgångspunkt. Två
av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett större centrum och har
därutöver en stor andel delårsboende.
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Gotland ligger långt framme med att bygga ut den digitala infrastrukturen, vilket ger
boende och företagare stora möjligheter att tillgodogöra sig service digitalt. För fortsatt god
inomregional balans är det viktigt med en god demokratisk dialog över hela ön och att det
finns förtroende hos både den lokala och regionala nivån kring långsiktigt arbete med
landsbygdsutveckling. Gotland är känt för sitt framgångsrika sätt att arbeta med
platsutveckling som kännetecknas av att människor över hela ön har ett stort engagemang
för sin plats och dess utveckling.

Bildtext: Åtta serviceområden för närservice
Hållbarhetsperspektiven

Eftersom hållbar utveckling är ett arbete för oss alla, inkluderar den regionala
utvecklingsstrategin alla aspekter av hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling
integreras. På så sätt visar vi hur vi på Gotland kan bidra till att de globala målen kan nås.
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Hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del av all utveckling och alla affärsmässiga
beslut. För det behövs ett fortsatt arbete med utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå,
metodutveckling för beslutsstöd och olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Definitionen av hållbar utveckling är enligt Brundtlandrapporten4, En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov. Att arbeta för ett hållbart Gotland, nu och på lång sikt, är särskilt
viktigt för de som är unga idag och för kommande generationer. Barnperspektivet är tydligt
och det ansvar vuxengenerationerna har är stort, sett mot de utmaningar världen och
Gotland står inför.
Illustrationer: Agenda 2030 samt hållbarhetsdimensionerna
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de
17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. En annan
viktig internationell överenskommelse är Parisavtalet.5 Avtalet innebär att världens
regeringar åtar sig att tillsammans arbeta för att begränsa klimatförändringarna till maximalt
2 graders temperaturhöjning och vidta åtgärder för att helst klara 1,5 grader.

Tio områden som bidrar till att målen nås
Insatsområden

Följande områden, som vi kallar insatsområden, har valts för att det är områden som
påverkar en hållbar regional utveckling på Gotland. Insatser inom de här områdena bidrar
till att nå de långsiktiga målen.
Varje insatsområde innehåller en kort beskrivning av nuläge och utmaningar. Varje
insatsområde innehåller också ett antal strategiska inriktningar. Dessa ska stödja aktörerna
vid val och prioriteringar av insatser och vara ett stöd för gemensamma processer,
samarbete och finansiering. För varje insatsområde visas också vilka av de globala
hållbarhetsmålen som området påverkar.
Illustration: samtliga insatsområden
Hälsa och delaktighet
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Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa är grunden för ett socialt
hållbart Gotland. Att människor känner trygghet, delaktighet, tillit och förtroende för samhället och
varandra är viktigt för samhällsutvecklingen och spiller över på många områden, så som
kompetensförsörjning och attraktionskraft.
Nuläge och utmaningar



4
5

De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men
hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.

Our Common Future, 1987
COP21,Paris, 2015
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Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet.

Skillnad i upplevd hälsa mellan grupper
De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men hälsa och
hälsofrämjande levnadsvanor är ojämlikt fördelade i befolkningen. Män upplever hälsan
bättre än vad kvinnor gör. Yngre upplever hälsan bättre än äldre. Upplevelse av hälsan som
god ökar med ökad utbildningslängd och högre hushållsinkomst.
Den pPsykiska ohälsan ökar
Den psykiska ohälsan ökar, vilket bland annat syns genom ökade sjukskrivningar på grund
av oro, stress och ångest, samt ett ökat antal vårdkontakter.Efterfrågan av stöd och vård på
grund av psykisk ohälsa ökar. Världshälsoorganisationen, WHO, förutspår att 2030
kommer psykisk ohälsa globalt att stå för den största sjukdomsbördan. På Gotland ses
exempelvis ett ökat antal sjukskrivningar på grund av oro, stress och ångest och cirka 10
procent av barn och ungdomar har haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP,
under ett år. På Gotland finns fler registrerade psykiatriska diagnossatta tillstånd och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar per invånare än i riket, samtidigt som upplevt
nedsatt psykiskt välbefinnande är i nivå med riket.. Det är också något vanligare med än i
riket med suicid på Gotland än i riket.
Utbildningslängd och hälsa är två områden som förstärker varandra
Andelen personer med kort utbildning är större på Gotland än i riket. Utbildningslängd
och hälsa är tätt sammanlänkat. Det är vanligare att kvinnor har eftergymnasial utbildning
än att män har det och det är vanligare att flickor har gymnasiebehörighet än att pojkar har
det. Mer än var tionde elev på Gotland i årskurs 9 saknar behörighet till gymnasieskolan
och var fjärde elev i gymnasiet slutför inte studierna med examen eller studiebevis inom
fyra år. Insatser som rör utbildning och livslångt lärande påverkar alltså inte bara
kompetensförsörjningen utan också hälsan (se insatsområde Kompetensförsörjning och
livslångt lärande).
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Levnadsvanorna måstekan bli bättre
Många gotlänningar i alla åldrar har, liksom i riket, levnadsvanor som inte främjar hälsa.
Knappt 70 procent av männen och knappt 50 procent av kvinnorna har fetma eller
övervikt, var tionde person röker, var tredje person rör sig för lite och var femte man och
var tionde kvinna har riskbruk av alkohol. Motsvarande oroande tendens ses hos unga.
Ökad användning av droger utgör en stor utmaning och kräver samordnade förebyggande
insatser.
Ett aktivt förenings- och friluftsliv
Ett aktivt föreningsliv stärker den sociala sammanhållningen och tilliten mellan människor.
På Gotland finns många föreningar och ett aktivt föreningsliv, med ungefär 40 000
medlemskap i gotländska föreningar. Det finns signaler om vikande medlemskap och
minskat engagemang. Efter 11 års ålder sjunker till exempel andelen unga som är
föreningsanslutna, detta gäller både nationellt och lokalt. Gotland ligger bra till nationellt
sett utifrån antalet ungdomar som idrottar i förening. 77 procent av alla gotlänningar i
åldern 7-20 år var aktiva i en idrottsförening 2017, varav något fler var pojkar. Gotlands
unika natur är en stor resurs för friluftslivet och naturen är öppen för alla. De många
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naturreservaten visar till särskilt intressanta naturtyper. En del av dem är särskilt tillgängliga
för friluftslivet.
Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett brott som orsakar stora samhällsproblem, särskilt utifrån
perspektivet barn och ungas uppväxtvillkor. Barn tar stor skada av att uppleva våld och hot
i hemmet. Psykiatriska symtom som nedstämdhet, ångest och aggressivitet är betydligt
vanligare hos barn som bevittnat våld. Det finns en underrapportering av mäns våld mot
kvinnor i riket och bedömningen är att det ser ut så även på Gotland.
Trygghet, inkludering och socialt deltagande
Gotlänningar upplever trygghet och tillit till andra människor i högre grad i jämförelse med
riket. På Gotland upplever var tredje kvinna och knappt var tionde man otrygghet. Var
fjärde person på Gotland upplever låg tillit till andra människor, var femte person har lågt
socialt deltagande och sex av tio äldre kvinnor och fyra av tio äldre män upplever
ensamhet. Att inte vara digitalt delaktig innebär ett samhälleligt utanförskap, spridda
insatser görs men här kan samordning och samverkan mellan olika aktörer öka den digitala
inkluderingen.
Positiva sociala faktorer återspeglas även på integrationsområdet. Civilsamhällets
engagemang har varit en framgångsfaktor i frågor om etablering och boende. Vidare är
arbetslösheten bland de lägsta i landet vilket underlättar inkludering på arbetsmarknaden.
Samtidigt kvarstår flera utmaningar kring utanförskap och sociala riskfaktorer. Situationen
för i synnerhet unga utlandsfödda kvinnor liknar övriga landet, med en stor andel som
varken arbetar eller studerar. En betydande andel unga personer saknar sysselsättning och
finns varken i pågående studier eller i arbete.
God, nära och samordnad vård och omsorg
På Gotland, liksom nationellt, behövs en omställning av dagens hälso- och
sjukvårdssystem. En stark primärvård behövs för att bibehålla eller öka kvaliteten i hälsooch sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha kontroll på
kostnaderna. Samtidigt behövs förebyggande insatser där flera aktörer kan bidra.
Omställningen till mer förebyggande insatser och primärvård behövs för att möta
invånarnas behov på ett bättre sätt, främja hälsa och motverka ojämlikhet i hälsa.
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Förmåga att hantera samhällsstörningar
En del av den grundläggande tryggheten är att kunna hantera samhällsstörningar. Det finns
särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar mot bakgrund av
geografiska och logistiska förutsättningar. För vissa samhällsfunktioner är det centralt att
kunna säkerställa en ö-drift. Mot den bakgrunden är en god krisberedskap samt
uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar särskilt i fokus på Gotland.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030
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Insatsområdet Hälsa och delaktighet påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:






främjar psykisk och fysisk hälsa för hela befolkningen men med särskilt fokus på
grupper med störst risk för ohälsa.
möjliggör hälsofrämjande levnadsvanor för alla genom hela livet.
ger förutsättningar för att alla människor är inkluderade i samhället och har tillgång
till föreningsliv och friluftsliv.
stärker samverkan i det våldsförebyggande arbetet, för att nå ett samhälle fritt från
våld i nära relationer.
bidrar till ett resilient, tryggt och säkert samhälle.

Kultur

Konsten och kulturen möter oss var vi än går på ön och vare sig det är levande samtida konster, ett ytterst
påtagligt kulturarv eller rikedomen på kreativa företag så är det vi möter i sig en attraktiv livsmiljö, ett
fundament för människors växande och en resurs för en hållbar regional utveckling.
Nuläge och utmaningar
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Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka,
bevara och utveckla.
Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet
Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver
vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Kulturen och samhället
Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett kännetecken
för en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Det gör Gotland till en plats att vilja bo och
verka på och att besöka. Tillgång till ett kulturutbud av hög kvalitet och möjligheter till eget
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skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv. Kulturaktiviteter fungerar ofta som
brobyggare mellan människor och stärker tilliten i samhället. En utmaning är att uppnå ett
breddat deltagande i kulturlivet.
Vinster att nå med ökad samverkan
Kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra områden, till exempel i
samhällsplaneringen och i folkhälsoarbetet. Kulturens drivkraft för en hållbar utveckling av
fysiska miljöer kan utvecklas ytterligare genom ett ökat tvärsektoriellt samarbete. En
samordnad satsning på kultur och folkhälsa kan ge betydande hälsovinster.
Ett rikt kulturliv med många aktörer
På Gotland finns ett mycket rikt utbud av konst och kultur genom flera regionala
institutioner, professionella kulturskapare, privata aktörer och ideella föreningar samt en
engagerad publik. Här finns dock en utmaning i bristen på för kulturen anpassade lokaler.
Barn, unga och unga vuxna
Sju procent av pojkarna och tolv procent av flickorna mellan 6-19 år deltog 2017 i
kulturskola. Av kulturskolans elever var drygt 60 procent flickor6. Läsförståelsen bland
unga minskar. Skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar, däremot ökar skillnaderna
mellan socio-ekonomiska grupper. Barn och unga läser mindre, ungas läsning av böcker
och tidningar har halverats under en sexårsperiod. Tillgången till skapande kulturaktiviteter,
till kultur i skolan, samt läs- och språkutveckling är viktiga delar för goda uppväxtvillkor.
Kulturutbudet är rikt för barn, för vuxna och äldre. Men för gruppen ungdomar och unga
vuxna behöver tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande förbättras.
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Kulturella och kreativa näringar växer
Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom kulturella och kreativa
verksamheter har skett de senaste åren7. På ön finns 1 050 aktiva företag inom de kreativa
näringarna och ön har dessutom landets näst högsta densitet av konstnärer. Med den starka
kulturella infrastrukturen och mängden av kreativa kulturskapare har dessa näringar stor
betydelse för hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer. För att främja en kulturdriven tillväxt
behövs goda förutsättningar för kreativa företag att verka i regionen. En utmaning är att
främja en god näringslivsutveckling för de kulturella och kreativa näringarna. En utmaning
är att utveckla stödsystem för näringarna.
Unikt kulturarv
Kulturarvet är rikt på hela ön. Världsarvet Visby Hansestad är den starkaste symbolen, men
här finns även öns medeltida kyrkor, ett av landets mest besökta och uppskattade
länsmuseer, rikedomen på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form av
traditioner, språk och sägner. Det biologiska kulturarvet med fiskelägen, odlingsmark och
ängen utgör också ett viktigt inslag tillsammans med ett mera sentida kulturarv. De ständigt
närvarande medeltida kulturmiljöerna utgör mycket av Gotlands särprägel och ger en stark
identitet och stor attraktionskraft som tillsammans med den säregna naturen är starka inslag
i Gotlands varumärke. En utmaning är att prioritera i den stora tillgången av objekt och att
värdera varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030
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KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen)
Enligt statistik från Tillväxtverkets Kreameter
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Insatsområdet Kultur påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:






främjar skapande, läsning, små barns språkutveckling och delaktighet för barn och
unga.
stärker tillgången till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna.
främjar kulturdriven tillväxt.
förbättrar tillgången på ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande.
tar tillvara kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete.

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Kompetensförsörjning dvs tillgången till kvalitativ utbildning på alla nivåer, matchning mellan utbud och
efterfrågan på arbetsmarknaden, möjligheter till livslångt lärande, omställning och att ta tillvara hela
befolkningens kompetens är oerhört viktigt för Gotlands utveckling.
Nuläge och utmaningar
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Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.
Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en stor potential
i att höja utbildningsnivån genom både kortare och längre utbildning.

En lägre andel i yrkesaktiv ålder
När befolkningen blir äldre och andelen i yrkesaktiv ålder minskar blir bristen på
arbetskraft allt mer tydlig. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet
upplever det svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom många offentliga
verksamheter är bristsituationen ännu större. Det är brist på arbetskraft som matchar den
kompetens som efterfrågas.
Snabba förändringar och behov av omställning
Inom vissa områden sker utvecklingen snabbt och påverkar yrken och yrkesroller, till
exempel användningen av artificiell intelligens och robotisering. Robotiseringen sträcker
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sig utanför tillverkningsindustrin för att bli vardag inom exempelvis handel, vård,
distribution och autonoma transporter För att klara snabba förändringar på
arbetsmarknaden är möjligheterna till yrkesväxling under arbetslivet och livslångt lärande
centralt. Möjligheterna till livslångt lärande behöver vara väl känt. Det är viktigt att
involvera näringslivets behov i utformningen av utbildningar och ta tillvara företagens
möjlighet att erbjuda praktikplatser. Det kräver också innovation och omställning i
arbetslivet med ett ökat fokus på innovation, nya arbetssätt, processer och metoder. Det
gäller inte minst inom välfärdsområdet.
En jämställd och inkluderande arbetsmarknad
För att säkra kompetensförsörjningen är en jämställd och inkluderande arbetsmarknad
central. Den gotländska arbetsmarknaden är könssegregerad. Ungefär 50 procent av
kvinnorna på Gotland arbetar inom offentlig sektor och drygt 80 procent av männen i
privat sektor. Det handlar om att se den kompetens och potential som finns. En ökad
förståelse hos arbetsgivare för ett inkluderande ledarskap leder till en breddad
rekryteringsbas och ökad mångfald på arbetsplatsen. Ökad jämställdhet och mångfald leder
även till en högre innovationskraft och ökad lönsamhet.
Ö-läget påverkar rekrytering och utbildning
Gotland utgör en egen arbetsmarknadsregion vilket är en utmaning för gotländska
arbetsgivare vid rekryteringar. Pendling är sällan ett alternativ och möjligheten att attrahera
främst spetskompetens utpekas som särskilt utmanande. Löneläget spelar också in som en
faktor. Flexibla utbildningslösningar behövs för att gotlänningar ska kunna ta del av ett
brett utbildningsutbud, och för att möta behov av arbetskraft som kan vara avgörande för
enskilda företags tillväxt men där antalet personer i behov av utbildningen är lågt.
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Universitetets betydelse
De begränsade möjligheterna till in- och utpendling gör att Gotland behöver vara
självförsörjande inom vissa utbildningsområden, där det är svårt att rekrytera kompetens
från fastlandet. Det gör tillgången till universitetsutbildning på ön särskilt betydelsefull för
kompetensförsörjningen, exempelvis socionomer, lärare, sjuksköterskor m.fl. Inflödet av
studenter inom alla olika utbildningsinriktningar är en tillgång för den gotländska
arbetsmarknaden under studietiden men också som potentiella gotlänningar för framtiden.
Hela utbildningskedjan behövs för kompetensförsörjningen
En väl fungerande kompetensförsörjning förutsätter att hela utbildningskedjan fungerar
väl. Det gäller allt från att fler elever når gymnasiebehörighet i grundskolan, avslutar
gymnasieskolan med godkända betyg till att förutsättningarna för det livslånga lärandet
förbättras på hela Gotland och hos alla grupper i samhället. På Gotland är andelen med
eftergymnasial utbildning lägre än i riket. Könsskillnaderna är stora, kvinnor är i högre grad
högutbildade. Även bland elever behöriga till gymnasieskolan finns skillnader mellan flickor
och pojkar, där flickor i högre grad är behöriga.
Stärkt valkompetens och möjligheten att göra väl underbyggda val
Mångfalden av både yrken och studier leder till att många elever upplever svårigheter att se
vilka möjligheter de har. En snabb och ständigt pågående samhällsutveckling, och hastiga
förändringar på arbetsmarknaden, bidrar ytterligare till att elever får svårigheter med att
förutse villkor och förhållningssätt i arbetslivet. Att stärka elevers valkompetens, för att
kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval, är en viktig del i det livslånga lärandet.
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Validering visar verklig kompetens
Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig
genom studier eller samhällsliv och arbetsliv, men som inte alltid finns i formella betyg eller
intyg. Med validering på gymnasial och eftergymnasial nivå kan kompetens matchas mot
behov på den gotländska arbetsmarknaden och antalet individer som står utanför
arbetsmarknaden minska. Validering kan även korta ner utbildningstiden och bidra till
snabbare omställning och yrkesväxling i arbetslivet.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Kompetensförsörjning och livslångt lärande påverkar dessa mål för
Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:
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bidrar till att arbetskraftens kompetens i större utsträckning matchar
arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor.
möjliggör utbildning och kompetensutveckling för individer som står utanför
arbetsmarknaden.
bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.
ökar innovation inom hållbart inkluderande arbetsliv.
bidrar till ökad jämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden.
ger alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet.
stimulerar att fler gotlänningar väljer eftergymnasial utbildning.
knyter näringslivets behov av kompetens närmare utbildningar.

Kommunikationer

Tillgång till väl fungerande kommunikationssystem, fysiska och digitala, är förutsättningar för människors
möjligheter att resa, för godstransporter och för att utnyttja tjänster. De är också avgörande för att andra
funktioner i samhället ska fungera. Som ö är Gotland beroende av fungerande kommunikationer och vi
står inför stora utmaningar när fossila drivmedel ska fasas ut och klimatmålen ska nås.
Nuläge och utmaningar
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Gotlands läge gör tids- och kostnadseffektiv tillgänglighet till en nyckelfråga, men
resor och transporter måste bli mer hållbara.
Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver
vidga sina marknader nationellt och internationellt.
Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen.
Ö-läget innebär särskilda utmaningar för att hantera olika typer av
samhällsstörningar.

Gotlands läge gör oss beroende av färje- och flygtrafik
Gotlands läge kräver en god tillgänglighet för konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och
välfärd. Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper och trafikslagen
kompletterar varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda rese- och transportlösningar
som utgår från invånarnas, näringslivets och besökarnas behov. Kopplingen till nationella
och internationella trafiksystem är viktig för att kunna transportera varor eller resa vidare.
Hela resan är viktig.
Kommunikationsberoende näringar
Näringslivet på Gotland är starkt kommunikationsberoende. De företag som vill växa
behöver kunna nå marknader nationellt och internationellt. Det finns stora behov av
arbetskraft inom transportbranschen.
Hållbara transporter krävs för att nå klimatmålen
Den alltigenom dominerande utmaningen är att klara såväl en god och konkurrenskraftig
tillgänglighet som minskade klimatutsläpp. Transportsektorn har en stor miljöpåverkan.
Utsläppen har minskat men takten behöver öka för att etappmålet 2030 ska kunna nås.
Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För
inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska ha minskat med minst 70 procent
senast 2030 jämfört med 2010. Inrikes luftfart ingår inte i det nationella målet, då den ingår
i EU:s utsläppshandelssystem.
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Vägnätet och infrastrukturplaneringen
Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda över hela
ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, i huvudsak utanför tätorterna. Region
Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna. Därtill finns ett stort antal enskilda vägar. Brister
och behov av åtgärder finns både ur ett tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv. Genom
länsplanerna för regional transportinfrastruktur fördelas statliga medel för statliga vägar och
för medfinansiering till kommuner. Inriktning för Gotlands länsplan 2018-2029 är:
tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
Pendling med bil dominerar
På Gotland dominerar pendling med bil, det kan i hög grad förklaras med den glesa
boendestrukturen. Gotland är det biltätaste länet, körsträckan per personbil och år är dock
lägst i Sverige. Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor
betydelse. Även tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga
serviceorter samt arbetsplatser är viktiga. Studier visar att kvinnor och män gör olika val
som påverkar boende, arbetsort och därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män
längre tid och avstånd till sin arbetsplats medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och
resekedjor som innebär fler stopp för att till exempel hämta barn eller handla.
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Kollektivtrafikens andel av resandet är låg
Kollektivtrafikens andel av resandet är låg. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet
finns mål för kollektivtrafiken som syftar till att öka attraktiviteten, förbättra
tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett bättre
resursutnyttjande. En dubbling av den sträcka som körs idag planeras för trafiken från år
2023. En första viktig milstolpe är tekniska nämndens inriktningsbeslut att öka
kollektivtrafikutbudet från 2,6 miljoner till drygt 4,5 miljoner tidtabellskilometer, i flera steg
från och med år 2023. Ytterligare åtgärder är dock nödvändiga om kollektivtrafikresandet
skall öka.
Gotlands hamnar och flygplats
Enligt Region Gotlands hamnstrategi ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ha full
kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Dessa
hamnar ägs och drivs av Region Gotland. Visby hamn och Klintehamns hamn är
riksintressen. Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och innanför hamngränserna ansvarar
Region Gotland. Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits
med som en del i trafiksystemet. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland sårbart
om något skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period.
Visby hamn kan erbjuda landansluten elförsörjning till färjorna i linjetrafik.
Swedavia äger och driver Visby flygplats, som ingår i det nationella basutbudet av
flygplatser. Gotlands läge gör att flygplatsen är av central betydelse. Den har beredskap
dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen har också militär trafik. Visby flygplats
är ett riksintresse.
Digital infrastruktur och digitalisering
Gotland har ett mycket väl utbyggt fibernät över hela ön och intar en tätposition bland
landets regioner. Gotlands regionala digitala agenda för 2015-2020 sätter fokus på ett antal
områden för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Områdena är
digitalt stött företagande, utveckling av E-tjänster, ökad IT-användning, digital stödd
samhällsplanering och digital stödd utbildning.
Utbyggnaden av 5G kommer att kopplas till en robusthetssatsning på landsbygden i
samband med att mobilnätets basinfrastruktur stärks upp. Region Gotland driver med
Uppsala universitet Campus Gotland projektet , ERDA-projektet (Effektiv Regional
Digital Agenda), en uppsökande och proaktiv verksamhet bland öns småföretagare för att
stötta dem i arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter. Bland annat kan en utbyggd
digital infrastruktur Under 2019-2020 byggs också ett heltäckande LoRa (LongRange)
nätverk på ön för att stötta och driva på utnyttjande och utveckling av ”sakernas” internet.
Här är målet att skapa en ny nisch för gotländskt företagande.
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Kommunikationer påverkar dessa mål för Gotland
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Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:








säkrar, stärker och utvecklar fastlandskommunikationerna vad gäller tillgänglighet,
kapacitet, tid och kostnad samt kopplingen till andra trafiksystem.
utvecklar hållbara och fossilfria transportsystem som minskar klimatpåverkande
utsläpp.
utvecklar kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande. Särskilt viktigt
är kopplingen till serviceområden för att knyta samman resor mellan orter och
mellan boende, arbete, service, etc.
ökar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten på Gotlands vägar.
utvecklar transportinfrastrukturen som kan bidra till att stärka attraktiviteten och
tillgängligheten till och från Gotland.
upprätthåller och stärker det gotländska bredbandsnätet, med redundans och
robusthet, och använder digitaliseringens möjligheter för produkter och tjänster.

Klimat och energiomställning

Den dominerande utmaningen är att ställa om samhället för att nå klimatmålen i linje med FN:s
Parisavtal. Gotland har av regeringen pekats ut som pilot som ska gå före i energiomställningen, dvs. att
ställa om till förnybar energi och nå de nationella klimatmålen.
Nuläge och utmaningar



Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen

Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx

Förutsättningar för att gå före i energiomställningen
Gotland har goda förhållanden för förnybar elproduktion från sol och vind samt resurser
för biobränsle från de gröna näringarna.ett hållbart skogsbruk. Det finns ett stort
engagemang för klimat-och miljöfrågor på ön och många utvecklingsinitiativ som kan bidra
till att förverkliga Gotland som pilot.
Här finns också en tung industrisektor som svarar för större delen av energianvändningen
och merparten av utsläppen. Förutsättningarna för att få ned industrins stora
processutsläpp, från råvaran, påverkas av tillgången till förnybar energi. Förutsättningarna
för att etablera vindkraft, solenergianläggningar och att möjliggöra förnybara drivmedel till
transporter, styrs också av tillgång till infrastruktur och hänsyn till Gotlands stora naturoch kulturvärden.
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Energiomställningen kräver insatser inom många sektorer
Energiomställningen kräver full lokal delaktighet. Länsstyrelsens energi- och klimatstrategi
för Gotland8 bygger på nationella mål. Där finns sex fokusområden; hållbart energisystem,
klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfritt transportsystem, areella näringar
och hållbar konsumtion.
I den färdplan för att möjliggöra ett hållbart energisystem på Gotland, som
Energimyndigheten samordnar och ska redovisa till regeringen, är fokus tydligare på
energiförsörjningen. Fokusområdena är lokal förankring och kapacitet för omställning av
energisystemet, flexibelt och robust elsystem, utveckla en lokal marknad för flexibilitet samt
trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor. Områdena är ett förtydligande av det
hållbara energisystemet. Hållbar konsumtion är inte ett eget insatsområde i
energimyndighetens färdplan, men är en avgörande del för att nå miljö- och klimatmålen.
En Utsläppsfri cementindustri utan klimatpåverkande utsläpp av särskild betydelse
för Gotland
Cementindustrin dominerar har en överväldigande dominans ifråga om klimatpåverkande
utsläpp på Gotland och påverkar även Gotlands vattentillgångar. För den snabba
utveckling som behövs på Gotland ifråga om direkt minskade utsläpp från cementindustrin
finns begränsad rådighet inom regionen. Här blir det avgörande att industrin ges
förutsättningar att utvecklas enligt den redovisade färdplanen förtill klimatneutralt
betongbygge.9 Cementa arbetar mot en nollvision för koldioxidutsläpp under
betongprodukternas livscykel. För cement, där själva råvaran är fossil kalksten som i
cementtillverkningen hettas upp och då avger fossilt kol, bedöms koldioxidavskiljning och
lagring, vara en nödvändig teknisk utveckling för att, tillsammans med andra åtgärder klara
klimatmålen.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Klimat- och energiomställning påverkar dessa mål för Gotland
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Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:
 behövs för att nå ett hållbart energisystem och de kraftigt minskade
koldioxidutsläpp som behövs för att bli klimatpositiva.
8
9

Tillsammans mot 2030, En energi- och klimatstrategi för Gotland, Länsstyrelsen (2019)
http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_cementbranschen.pdf
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ökar omsättningen för lokal produktion av el, värme och drivmedel från förnybar
energi.
bidrar till att omsättningen kring energi på Gotland stannar i den lokala ekonomin
ger ökad energieffektivitet.

Miljö och vattenförsörjning

Ett aktivt miljöarbete behövs för att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de
stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö, bidra
till giftfria kretslopp, öka den cirkulära ekonomins betydelse samt överlag bruka naturen så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald .
Nuläge och utmaningar





Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka,
bevara och utveckla.
Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till
vatten av god kvalitet är sårbar.
Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen.

Miljökvalitetsmålen inte uppnådda
Miljöarbetet på Gotland är omfattande. Ändå bedöms bara två nationella miljökvalitetsmål
som länsstyrelsen följer upp för Gotland vara på väg att uppnås år 2020, Frisk luft och Bara
naturlig försurning. Det är oroväckande att utvecklingen inte går snabbare åt rätt håll inom
flera mål. Utvecklingen är densamma över hela Sverige.
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Stabila ekosystem är en förutsättning för hållbara samhällen
Idag är utmaningarna globalt och nationellt i att hejda förlusten av biologisk mångfald och
återskapa hållbara ekosystem som också klarar av att försörja en växande befolkning
enormt stora. Kulturlandskapet och dess biologiska mångfald är format av de gröna
näringarna. Öns gröna näringar måste ha förutsättningar att utvecklas, samtidigt som På
Gotland är en särskild utmaning attunika förvalta unika natur- och kulturarv ska förvaltas.
mitt i ett kulturlandskap som också är platsen för areella näringar i ständigt utveckling.
Olika exploateringsintressen påverkar också landskapet. För Gotland som ö är också
Östersjöns tillstånd avgörande.
Vattenförsörjningen är sårbar
Tillgången till vatten av godtagbar kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att
bostäder och verksamheterr ska kunna fungera och för att nya ska kunna etableras.
Gotlands särpräglade geologi och hydrologi skapar särskilda utmaningar gällande tillgången
till vatten av god kvalitet. Grundvattnet är sårbart och känsligt för föroreningar.tillgången
är på sina ställen väldigt begränsad. I Region Gotlands Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning 2030 är:anges att Åår 2030 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten hållbara
samhällsfunktioner på Gotland. Naturens gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer för
växter, djur och människor utgör grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten möter
sociala och ekonomiska intressen.
Vatten och vattenmiljöer berörs direkt av hälften av de nationella miljömålen och regleras
även inom EU:s ramdirektiv för vatten och nationell lagstiftning. Länsstyrelsen på Gotland
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gör bedömningen att för att nå vattenförvaltningens mål krävs stärkt samarbete mellan
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland, men även med Havs- och
vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Vattenmyndigheterna, SMHI
och Livsmedelsverket..[1].
God bebyggd miljö
Både i Agenda 2030 och i de nationella miljömålen finns det flera målsättningar om
tätortsnära natur och ekosystemtjänster. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö anger att
städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas
hållbart.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Miljö och vattenförsörjning påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning
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Vi prioriterar insatser som:
 bidrar till hållbar konsumtion och produktion baserad på resurseffektivitet och
cirkulär ekonomi.
 ökar kunskaper som leder till miljömässigt hållbar konsumtion och produktion.
 utvecklar verktyg för åtgärder kring grundvattenproblematik.
 bidrar till ett hållbart nyttjande av skog, mark och vatten och säkrarökar den
biologiska mångfalden.
Innovation och forskning

Ökad innovation och forskning bidrar till att stärka Gotlands attraktionskraft, att utveckla framtidens
välfärdstjänster och ökar förutsättningarna för nya och kunskapsintensiva företag på ön. Väl fungerande
samarbetsarenor mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor samt akademin är en katalysator för
innovation och utveckling.

[1]

Miljökvalitetsmålen Gotland 2019, rapport 2019:10
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Nuläge och utmaningar



Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet, det
offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.

Uppsala universitet Campus Gotland är en motor för samhällsutvecklingen på
Gotland.
Med Uppsala universitet på Gotland ökar kunskapsnivån på ön. Att Uppsala universitet
finns på Gotland spelar stor roll för utbildningsnivån, rekryteringsmöjligheter för
arbetsgivare och kopplingen mellan innovation och forskning för både näringsliv och
offentliga miljöer. Vidare bidrar universitetet till att skapa förutsättningar för mer och fler
kunskapsintensiva företag. Uppsala universitet pekar ut ett antal områden som särskilt
viktiga på Campus Gotland gällande forskningens utveckling. Dessa är digitalisering,
folkhälsa, besöksnäring, kulturarv, vatten, hållbar utveckling och energiomställning.
Partnerskap och samverkan mellan Gotlands aktörer lägger grunden
Region Gotland och Uppsala universitet har ett strategiskt partnerskap. Syftet är att öka
kunskapsutbytet mellan universitetet och Region Gotland, stärka den gotländska
forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotlands är en attraktiv universitetsö och
utvecklingsmiljö. Ett av målen är att forskningsprojekt kopplas till Gotlands utveckling.
Regionala kunskapscentrum, som Blått centrum Gotland och Gotland Grönt Centrum,
stärker samverkan på Gotland och är också samarbetspartner för andra universitet och
Östersjöländer. Sveriges lantbruksuniversitet har lantbruksegendomen Hallfreda/Stenstugu
och samarbetar med Hushållningssällskapet kring fältforskningsverksamhet. I Gotland
Science Park sker samverkan och projekt kan drivas, som innehåller såväl en
verksamhetsutvecklings-, forsknings-, som affärsutvecklingskomponent.
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Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare
Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare, för att utveckla fler
kunskapsintensiva företag, stärka konkurrenskraften inom det befintliga breda näringslivet
och för att utveckla framtidens välfärdstjänster. Innovation uppstår i mötet mellan olika
kompetenser. En nära och tät dialog leder till att flera regionala utvecklings-, forskningsoch innovationsprojekt kan genomföras i bred samverkan. I regionala utvecklingsprojekt
ger en bred aktörssamverkan erfarenhet och vana som stärker innovationsförmågan.
Stärkt samverkan ger konkurrensfördelar
En strukturerad samverkan mellan universitet, näringsliv, civilsamhälle och offentliga
aktörer ger möjlighet att bygga upp innovativa och kreativa miljöer för forskning, tester och
implementering. I konkurrensen om forskningsmedel från EU:s ramprogram för forskning
och innovation är samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhälle och det offentliga en
viktig faktor, liksom att forskningen tar avstamp i samhälleliga utmaningar. Breda
partnerskap samt internationella nätverk och kontakter lägger en god grund.
Smart specialisering
I Tillväxtprogrammet 2016-2020 (Region Gotland) finns två områden för smart
specialisering utpekade, besöksnäring samt mat- och livsmedel. Dessa är satsningar som
kommer att fortgå framöver. Men ytterligare områden kan tillkomma som resultat av en
gemensam process mellan aktörerna.
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Faktaruta: Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik. Syftet med Smart
specialisering är att förstärka konkurrenskraften genom att identifiera och prioritera områden med
potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och också om nya
områden. Inom de prioriterade områdena mobiliseras olika aktörer för att gemensamt utveckla området.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Innovation och forskning påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:






leder till en stark positionsförflyttning inom området forskning och innovation på
Gotland.
bygger en långsiktig, strategisk och strukturerad samverkan mellan universitet,
näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Ett forsknings- och innovationsråd
bildas och blir plattformen för en sådan utveckling.
stärker Gotlands kompetenser och strategier för att i högre utsträckning kunna
erhålla extern finansiering från EU:s olika fonder och program.
bidrar till att kontaktytorna mellan företag och forskning ökar och att
innovationsförmågan ökar i öns företag.
stimulerar samspel mellan näringsliv, akademi, offentliga myndigheter och
föreningslivet för stärkt innovationsförmåga.
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Näringslivsutveckling

Gotlands diversifierade näringsliv och starka entreprenörskap utgör en vital del av öns mångfald och
möjligheter. Gotland var 2019 inte bara Sveriges mest företagsamma län utan hade också landets näst
största andel kvinnor som driver företag. Fler företag och fler växande företag med fler anställda behövs,
inte minst för stärkt skattekraft.
Nuläge och utmaningar



Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver
vidga sina marknader nationellt och internationellt.
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Företagsamt och uthålligt men fler växande företag behövs
16 procent av gotlänningarna är företagare och nyföretagandet placeras i topp nationellt.
Bland nystartade företag är det en högre grad kvinnor på Gotland än i riket. Det är en hög
aktivitet inom Ung företagsamhet på ön. Tillväxtviljan, dvs. att företag vill växa både
genom att öka antalet anställda eller öka omsättningen, är lägre än i riket och behöver
stimuleras.
Illustration/statistik: företagande Gotland.
Ett brett näringsliv med stor säsongsvariation
Gotland har ett brett näringsliv. Besöksnäringen, mat- och livsmedelssektorn, skogs- och
jordbruket, de kulturella och kreativa näringarna, sten-, trä- och tillverkning samt bygg,
handel och tjänsteföretag är viktiga branscher. Många branscher präglas av stor
säsongsvariation. Besöksnäringen och mat- och livsmedel är två områden som är utpekade
för smart specialisering med särskilt fokus på utvecklad samverkan.
Behov av vidgade marknader nationellt och internationellt
Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, företag som vill växa
behöver nå marknader nationellt och internationellt. Gotländska företag exporterar i lägre
utsträckning än svenska små och medelstora företag generellt, men exporten har de senaste
åren utvecklats och ökat något. På Gotland anses de största hindren för internationalisering
vara brist på kontakter och nätverk, brist på resurser i företaget samt kostnader. De
gotländska näringarna är starkt beroende av goda kommunikationer.
Ett utvecklat näringslivsklimat
Näringslivsklimatet utgör en viktig utvecklingsfaktor för ökad tillväxt på Gotland.
Förutsättningar för att starta och driva företag har stor betydelse för ökad sysselsättning
och bidrar till finansieringen av öns välfärd. Offentliga organisationer har ett ansvar att i
samverkan med näringslivet och det övriga samhället verka för god tillgänglighet och
information samt stöd för rättssäkra processer och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
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Hållbarhet och energiomställning, en affärsmässig möjlighet och utmaning
Kundernas ökade efterfrågan på hållbara produkter, varor och tjänster ger affärsmässiga
möjligheter för företag som har fokus på hållbarhet i sin verksamhet. Klimat- och
energiomställningen, liksom den demografiska utvecklingen med allt fler äldre kräver
innovation och gynnar företag som kan ligga i framkant av den utvecklingen. Kompetensen
i näringslivet och hos företagsfrämjande aktörer när det gäller miljödriven
näringslivsutveckling och energifrågor behöver utvecklas.
Digitaliseringens möjligheter behöver tas tillvara
Gotland har en mycket väl utbyggd fibertäckning över hela ön. Men gotländska företag har
en låg digitaliseringsgrad10. Digitaliseringsgraden handlar om användningen av IT inom
administration, inköp, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning,
distribution och affärsutveckling. Små företag har lägre digitaliseringsgrad än större,
skillnader finns också mellan olika branscher. De potentiella produktivitets- och
hållbarhetsvinsterna av bredbandsutbyggnaden behöver komma fler företag till del. Här

10

Digitalisering i svenska företag, Tillväxtverket (2018)
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finns behov av att stärka de företagsfrämjande aktörernas kunskap, kompetens och
kapacitet att bistå företagen med grundläggande affärsutveckling inom digitalisering.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Insatsområdet Näringslivsutveckling påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:






ger goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag.
ökar företagens möjlighet att nå en större marknad, nationellt och internationellt.
driver på och underlättar omställning till hållbar och fossilfri produktion av varor
och tjänster.
främjar jämställdhet och mångfald på arbetsplatser och företag.
främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och teknikutveckling
för en ökad hållbarhet.

Attraktionskraft för ökad befolkning

Att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på innehåller flera komponenter. En
strategisk utmaning är den demografiska utvecklingen med en allt lägre andel människor i yrkesaktiv ålder
som bor på Gotland. Attraktiviteten påverkas av bland annat synen på arbetsmarknaden och om Gotland
är en plats som erbjuder ett rikt fritidsliv året runt och tillgängligheten till och från fastlandet.
Attraktionskraft handlar både om att locka nya inflyttare men också om att behålla den befolkning som
bor på ön.
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Nuläge och utmaningar



Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.



Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.

Demografisk utveckling
Gotlands befolkning ökar och var 59 249 den 31 dec 2018, den högsta siffran på sjuttio år.
Befolkningen ökar genom att fler flyttar till Gotland än från Gotland, men antalet födslar är
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färre än antalet som avlider. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen i yrkesaktiv ålder
minskar, en utveckling som kommer att förstärkas framöver.
Bilden av Gotland påverkar inflyttningen
Synen på Gotland är starkt präglad av att vara ett resmål under några veckor under
sommaren. Detta är en styrka för den viktiga besöksnäringen, men behovet av
befolkningsökning höjer kraven på att bilden av Gotland behöver breddas till att också vara
en attraktiv plats att bo, verka och leva på.
Långt bort men nära
Närhet mellan människor präglar Gotland, där civilsamhällets kraft är påtaglig med
engagerade invånare och ett mycket aktivt föreningsliv. Det är en styrka som gotlänningar
själva lyfter fram. Övriga Sverige förknippar dock Gotland i stor utsträckning med att ligga
långt bort, med långa resor och transporter och ser detta som ett hinder för att ha det som
boendeort. Även unga, unga vuxna och studenter på Gotland lyfter avståndet som en
negativ faktor för att vara bosatta på ön.
Koppling till globala hållbarhetsmål i Agenda 2030

Insatsområdet Attraktionskraft för ökad befolkning påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:


Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx






fördjupar kunskapen om vad som gör Gotland attraktivt för boende, besökare och
företag.
tar tillvara på och utvecklar de faktorer som påverkar Gotlands attraktionskraft som
plats att bo, leva och verka på.
stärker bilden, både lokalt och nationellt, av Gotland som en attraktiv plats att bo, leva
och verka på – året runt.
sprider kunskap om Gotlands breda arbetsmarknad, med fokus på fastlandet och
människor i yrkesaktiv ålder.
bättre tar tillvara och integrerar studenter som deltar i eftergymnasiala utbildningar på
Gotland i det gotländska samhällslivet och erbjuder goda möjligheter att stanna efter
avslutad utbildning.
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Bostadsförsörjning och byggande

En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att kunna skapa ett attraktivt och långsiktigt
hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Det handlar inte
enbart om att bygga bostäder, utan om att bygga samhällen. En hållbar samhällsplanering handlar förutom
om fysiska strukturer, även om sociala aspekter såsom livsstil, hälsa, rörelsemönster, ekonomiska
förutsättningar samt möjligheter att vara delaktig i att påverka sin livsmiljö.
Nuläge och utmaningar






Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar av ön
och för alla målgrupper.
Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen.
Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till
vatten av god kvalitet är sårbar.
Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka,
bevara och utveckla.

En bostadsmarknad för alla
Allt färre bostäder byggs som gotlänningen med en genomsnittlig inkomst har råd med.
Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden, särskilt
ungdomar, studenter på eftergymnasial nivå, nyanlända och personer med
funktionsnedsättning. En ökad andel äldre i befolkningen leder till ett ökat behov av
tillgängliga bostäder med närhet till kommersiell och offentlig service. Samhällsplanering
bör ske med målet att skapa likvärdiga förutsättningar för alla medborgare att ha ett
hälsosamt och socialt liv.
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Förutsättningar för bostadsbyggande på Gotland
Bostadsbyggandet på Gotland har varit högt de senaste åren, men de bostäder som
tillkommit har främst varit bostadsrätter i Visby. Gotlands säregna natur- och
kulturlandskap utgör en stor del av regionens attraktionskraft, men detta kan också
medföra hinder för byggnation. Det finns även en rad andra restriktioner att förhålla sig till,
till exempel strandskydd, vattenskyddsområden, militärens närvaro och dess
påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv. En av de viktigaste
förutsättningarna för ett ökat byggande är tillgång till dricksvatten.
Bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och Gotlands
popularitet bland fritidshusköpare. Av det totala bostadsbeståndet utgörs ca 40 procent av
fritidsbostäder och på flera delar av Gotland har den bofasta befolkningen minskat,
medelåldern har höjts och antalet deltidsboende ökat. Ett mål för bostadspolitiken är att
öka bostadsbyggandet på och inflyttningen till landsbygderna och för att uppnå det krävs
marknadsstimulerande insatser.
Goda boendemiljöer stärker platsens attraktivitet
Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller livskvalitet, att få människor att bo kvar på
Gotland samt att attrahera fler att flytta hit. Det är även en grund för näringslivets och
universitets konkurrenskraft. Vid rekrytering av arbetskraft och för att locka studenter till
ön är tillgången till bostäder och attraktiva boendemiljöer en avgörande faktor.
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Genomtänkta och väl gestaltade boendemiljöer stärker både social hållbarhet och ökar
Gotlands attraktivitet som livsmiljö. En bred delaktighet i samhällsplaneringen där alla kan
komma till tals är centralt.
Resurseffektiv bebyggelse en viktig del i energiomställningen
För att klara energiomställningen behöver bebyggelsen möjliggöra en energisnål och
klimatsmart livsstil. Lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor och
transporter påverkar energianvändningen En utveckling behövs för koldioxidsnåla
byggmaterial och byggprocesser samt effektivisering och energiproduktion i byggnader,
såväl för befintliga byggnader som vid nyproduktion.
Koppling till globala hållbarhetsmål i Agenda 2030

Insatsområdet Bostadsförsörjning och byggande påverkar dessa mål för Gotland
Gotland är ett tryggt
och inkluderande
samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Gotland är
klimatpositivt och en
global förebild i
energi- och
klimatomställningen.

Gotland är en
innovativ
kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som :

Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx






ger förutsättningar för bostadsbyggande över hela Gotland som bidrar till en
bostadsmarknad i balans där utbud och efterfrågan möts.
ger förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med olika
behov och med olika ekonomiska förutsättningar.
främjar och verkar för en samlad bebyggelse och ett varierat bostadsutbud i
serviceområdena.
främjar ett bostadsbyggande där arkitektur bidrar till ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.
främjar en resurseffektiv bebyggelse och en hållbar förvaltning av natur-, kulturoch vattenmiljöer.
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Genomförande - hur ska vi nå målen?
För att genomföra strategin och nå målen behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet
från offentliga, privata och ideella krafter. Vi delar ansvaret för att genomföra insatser som leder i önskad
riktning. Det är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och mål.
Samverkan, samhandling, ledarskap och gemensamt ansvarstagande

För att nå målen behövs en tät samverkan, ett tydligt regionalt ledarskap och ett
gemensamt ansvarstagande för Gotlands utveckling.
Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att leda och
samordna insatser för genomförandet av RUS.
På så sätt utgör RUS ett samlande verktyg för regionalt utvecklingsarbete.
Alla aktörer kan inom ramen för sina ordinarie aktiviteter och verksamheter styra mot
målen. Statliga myndigheter och länsstyrelsen har i uppdrag att göra det. Andra aktörer,
som till exempel företag, näringslivets organisationer eller föreningsliv, kan också bidra
genom sin ordinarie verksamhet, samt även genom samverkan och med stöd av
finansiering utveckla insatser som särskilt bidrar till strategins mål.
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Detta innebär alltså att
Aalla kan bidra till att målen nås. Det betyder inte att formella ansvarsområden för olika
aktörer ska frångås. I genomförande är det viktigt att se till vem eller vilka som har ansvar
förrådighet i vissa frågor. Varje aktör behöver ta ansvar för sin del, men också stödja de
gemensamma processerna. I den komplexa värld vi lever i så behövs ofta samordnade
insatser från flera olika utvecklingsaktörer.håll. Det innefattar, länsstyrelsen i Gotlands län,
akademin, andra statliga myndigheter, nämnder och förvaltningar inom Region Gotland,
föreningsliv, företag och näringslivets organisationer. Dessa brukar benämnas regionala
utvecklingsaktörer.

Illustration: Samhandlingstrappan,
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Samhandlingstrappan11 används för att beskriva såväl olika steg som olika djup i
samverkan. Samtal och samsyn är nödvändiga förutsättningar för att kunna nå samverkan
och samhandling. Källa: Arena för Tillväxt (2019)

Handling konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program

Den regionala utvecklingsstrategin konkretiseras i efterföljande strategier, planer och
program. För att verkligen göra skillnad behöver Gotlands utvecklingsaktörer sannolikt
göra mer av något, göra på ett annat sätt, sluta göra något, dvs. verkligen prioritera om. Det
behöver ske på ett samordnat sätt där de samlade resurserna tas tillvara. För att
åstadkomma detta föreslås tre program för samhandling med inriktning social hållbarhet,
näringslivets förutsättningar och innovation samt klimat, miljö och energi.
För många av strategins insatsområden finns hos regionala utvecklingsaktörer redan
program och planer samt krav på uppföljning. De övergripande målen, effektmålen och de
strategiska inriktningarna i varje insatsområde, ska i det fortsatta arbetet ligga till grund för
revidering eller utveckling av regionala planer och i verksamhetsplaneringen hos Region
Gotland.
En övergripande ambition hos Region Gotland är att synkronisera program och planer
med RUS och att begränsa antal dokument och mål.I en ideal strategivärld skulle regionala
utvecklingsaktörers uppföljningssystem docka i varandra och bidra till relevant information
i ett samlat regionalt styr- och uppföljningssystemet för insatser i relation till genomförande
av RUS. Då Region Gotland är en kommun med ett landstingsuppdrag och ett regionalt
utvecklingsansvar inom samma geografi finns en unik möjlighet att närma sig detta ideal.
De övergripande målen, effektmålen och inriktningen inom RUS insatsområden ska i det
fortsatta arbetet ligga till grund för revidering eller utveckling av regionala planer och
program för genomförande av RUS, samt i verksamhetsplaneringen hos Region Gotland.
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Inom Region Gotlands ansvar som kommunprimärkommunala ansvar finns en omfattande
verksamhet med bäring på regional utveckling och med krav på planer, program och
strategier. En övergripande ambition hos Region Gotland är att synkronisera program och
planer med RUS och att begränsa antal dokument och mål. Exempel på obligatoriska
planer är översiktsplan, energiplan och riktlinjer för bostadsförsörjning. Det finns också ett
antal frivilliga planer och program som Region Gotland tar fram för den primärkommunala
verksamheten, t ex program för jämställd och jämlik hälsa, och strategi för att förebygga
och motverka mäns våld mot kvinnor. Världsarvsstrategin är ett exempel på strategi som
behövs för att upprätthålla en internationell status, Visby Hansestads status som världsarv.
Det finns även ett antal obligatoriska planer och program på regional nivå som har tydliga
kopplingar till regional utveckling. För vissa är Region Gotland ansvarig för genomförandet
och för andra Länsstyrelsen. De tas i regel fram i bred samverkan och behöver också
synkroniseras med RUS. Exempel på dessa är integrationsstrategi, kulturplan, regional
digital agenda, länsplan för regional transportinfrastruktur och regionalt
trafikförsörjningsprogram, regional energi- och klimatstrategi, regionalt serviceprogram,
11

Samhandling för innovationsledd tillväxt, Vinnova 2005:07
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regional skogsstrategi, och åtgärdsprogram för regionala miljömål och för
vattenförvaltning.
Den regionala utvecklingsstrategin är också utgångspunkten för de regionala program och
handlingsplaner som finns för genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik.
Illustration: ”två spår” för genomförande.
Gemensamma handlingsplaner för att stärka samhandling i närtid.

Målen i RUS är långsiktiga och omfattar många samhällsområden. För att hålla engagemanget uppe
krävs att RUS upplevs som aktuell över tid. RUS ska ses över varje mandatperiod. En del i en
översyn är att prioritera var resurserna för samhandling särskilt behövs. Dessa
prioriteringar kan skifta över tid.
Samverkan och samhandling mellan Gotlands utvecklingsaktörer är av största betydelse när
ingen på egen hand kan möta många av de samhållsutmaningar som vi står inför. För att
koncentrera resurser och fokus på att komma till gemensam handling prioriteras tre
områden, som får ett särskilt fokus i genomförandet under de närmsta åren. De är samtliga
stora områden, i behov av handlingsplaner för att koordinera och konkretisera
genomförandet av RUS.

Illustration: Samhandlingstrappan, Källa: Arena för Tillväxt (2019)
För att verkligen göra skillnad behöver Gotlands utvecklingsaktörer sannolikt göra mer av
något, göra på ett annat sätt, sluta göra något, dvs. verkligen prioritera om. Det behöver ske
på ett samordnat sätt där de samlade resurserna tas tillvara. ”Samhandlingsprogrammen”
ska peka ut åtgärder, ansvar och roller för att nå mål och effektmål. Insatsområdena ger
vägledning även i detta arbete. Fokus på de kommande fem åren, för att nå målen på lång
sikt.
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Tre områden för särskild kraftsamling 2021-2026

Klimat- och energiomställningen
Här finns behov av att ta fram gemensamma handlingsplaner, för att med kraft accelerera
omställningen till att nå ett klimatpositivt Gotland. Här finns flera offentliga aktörer med
ansvar för olika delar. Samspelet med näringsliv och civilsamhälle är avgörande för att klara
omställningen.
Att främja psykisk hälsa
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Utmaningen med en ökande psykisk ohälsa måste mötas. Förebyggande och främjande
insatser behövs från många olika aktörer. Intressanta nya satsningar och
samverkanskonstellationer finns och stora möjligheter för många att bidra.
Förbättrad kompetensförsörjning
En avgörande fråga för tillväxt och välfärd på Gotland. Frågan har allt att vinna på
koordinerade insatser i samverkan och som kan mötas med en rad olika insatser från flera
aktörer. Bland annat attraktionskraft för ökad inflyttning, rekrytering, utbildning,
matchning på arbetsmarknaden och ett inkluderande arbetsliv.

Uppföljning, utvärdering och lärande
Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga och omfattar många samhällsområden. För att
hålla engagemanget uppe krävs att aktiviteter och resultat synliggörs och att RUS upplevs som aktuell över
tid. RUS ska ses över varje mandatperiod.
Vid sidan av uppdraget att leda och samordna insatser och aktiviteter för genomförandet av
den regionala utvecklingsstrategin har Region Gotland också uppdraget att årligen samlat
följa upp och utvärdera resultaten av det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs på
Gotland. Den regionala utvecklingsstrategin ska även ses över åtminstone en gång mellan
varje val till region- och kommunfullmäktige.
Under remissperioden och fram till en slutlig version av RUS kommer Region Gotland att
utarbeta en uppföljnings- och utvärderingsplan för hur detta ska göras, och som också har
bäring på genomförandet av RUS. Tentativt kommer dDenen kommer att bestå av följande
delar:


Kvantitativ del som innefattar:
-

Effektmål och indikatorer med utgångs- och målvärden.

-

Formerna för revidering av nulägesanalysen som ska ligga till grund för den
löpande uppdateringen och därmed också för översynen av RUS.

Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx

Nulägesanalysen utgör utgångspunkten för de strategiska inriktningarna. Den
behöver revideras och publiceras varje år kompletterad med statistik på länsnivå
som visar utvecklingen utifrån indikatorerna för effektmålen och ett andra fakta
som kompletterar indikatorerna. I översynen kan också ingå återkommande
rapporter över tillståndet på Gotland,i länet exempelvis avseende näringslivets
förutsättningar, energiomställning, Gotlands ekonomi och
kompetensförsörjning.


Kvalitativ del som innefattar:
-

Former för processutvärdering av samverkan och samhandling.
Detta ska precisera formerna för Region Gotlands uppdrag att leda och
samordna regionalt utvecklingsarbete. Det betyder att en processutvärdering
behöver göras i relation till de insatser Region Gotland planerar att göra för
uppdraget att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet enligt RUS.
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-

Former för självutvärdering.

Former för lärande i relation till genomförande, uppföljning och utvärdering,
hur och i vilka sammanhang/forum detta ska ske. Ett exempel kan vara en
återkommande konferens (”Hur går det för Gotland”) där gotländska
utvecklingsaktörer ges tillfälle att gemensamt ta del av hur utvecklingen går och
analysera vad som bidragit till utvecklingen.
Att vara en ö-region
-

Gotlands ö-läge påverkar förutsättningarna
Vårt geografiska läge är mitt i Östersjön. Det är tio mil till Västervik, tolv mil till
Oskarshamn, femton mil till Nynäshamn och något längre till Lettlands kust. Det ställer
krav på tillgänglighet och hållbara kommunikationer. En god tillgänglighet är inte bara
nödvändig för gotlänningarna och för besökare, utan även för transporter inom mat- och
livsmedelsindustrin och näringslivet i stort. En stark kulturell och regional identitet är något
som kännetecknat gotlänningar genom historien. Det syns bland annat i vår unika
bebyggelse och kulturmiljöer som är präglade av lokala förutsättningar, men också av att
Gotland genom tiderna berikats av kontakter med omvärlden.
Ö-läget innebär förutsättningar som uppmuntrar kreativitet och en vana att gemensamt
lösa viktiga frågor. Det omfattande föreningslivet och antalet lokala utvecklingsbolag
vittnar om detta. Ö-läget gör att hälso- och sjukvården måste upprätthålla en verksamhet
som Gotlands befolkningsstorlek i sig inte motiverar. Även gymnasieskolan erbjuder en
stor bredd i programutbud sett till elevunderlag.
Tillgången till dricksvatten är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bygga
bostäder och utveckla verksamheter. Även om Gotland är omgärdat av vatten är tillgången
till vatten av god kvalitet på sina ställen begränsad. Ö-läget medför en större sårbarhet för
konsekvenserna av olika samhällsstörningar, men det finns också en medvetenhet och
beredskap bland öbor att klara utmaningar av det slaget. Tillgången till förnybar energi från
vind, biobränslen och sol är god. Men tillgång till infrastruktur krävs både på lokal och
nationell nivå för en säker och trygg energiförsörjning. Vårt geografiska läge är viktigt ur ett
militärt perspektiv. Det säkerhetspolitiska läget i Östersjön har aktualiserat Gotlands
centrala läge.

Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx

Gotland i världen
Kommunikationer, fysiska som digitala, och internationella nätverk och samarbeten ger Gotland tillgång
till mervärden som kunskaps- och erfarenhetsutbyten, lösningar på gemensamma problem och
handelsutbyten.
Kommunikationer med omvärlden

Kommunikationer med omvärlden är en förutsättning för att förse Gotland med varor och
tjänster och för gotländska företag att kunna sälja sina varor och tjänster på andra
marknader. Kommunikationer och infrastruktur behöver ge god tillgänglighet för boende
och verksamma på ön till service och utbud som inte finns på Gotland. Det är även
avgörande för elförsörjning och energiproduktion, för att hantera risker och sårbarhet samt
garantera säkerhet och försvar. Trafiksystem sätter ramar för rese- och transportmönster
både vad gäller tidsåtgång och målpunkter.
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Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx

Bilden nedan visar nuläget för Gotlands samband med sitt omland. Bilden visar också på
samband som behöver stärkas. Det handlar om god access till Europas stomnätskorridorer
(pilar med förstärkta samband), och att stärka möjligheten att med olika färdmedel nå fler
målpunkter (exempelvis utvecklade flygförbindelser med norra Tyskland, streckad linje).
TEN-T-nätet utgör stommen i EU:s transportpolitik. Genom investeringar i
stomnätskorridorerna (markerade som breda blå band i bilden) ska Europas viktigaste
urbana knutpunkter knytas ihop till 2030, och samtliga regioner ska ha åtkomst till år 2050.
För Gotlands del är det viktigt att samverka med regioner på fastlandet för att säkerställa en
god access till stomnätskorridorerna.

Internationella nätverk och samarbeten

Samverkan med andra ö- och kustregioner inom EU är viktigt för att nå Gotlands mål.
Samarbeten inom EU underlättas av att det finns gemensamma strukturer och
finansieringsmöjligheter. Samtidigt kan samarbeten även ske med regioner utanför EU.
Geografin avgör inte val av regionsamarbetspartners, det är mervärdet för Gotland som är
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avgörande. Samarbete kan ske inom alla tematiska områden, men för Gotland är det
särskilt angeläget med innovation och omställning till ett grönt samhälle. Tematiskt
fokuserar vi det internationella samarbetet på: energiomställning, vattenförsörjning,
fossilfria transporter, en hållbar besöksnäring, och ett hållbart jord- och skogsbruk.
Många gotländska aktörer inom näringsliv, ideell sektor, offentlig sektor och akademin har
redan idag internationella kontakter. Genom att använda fler av de plattformar och verktyg
som finns inom EU och i Östersjöområdet och i Norden, kan Gotlands utvecklingsarbete
stärkas ytterligare. För att stärka den internationella dimensionen i Gotlands
utvecklingsarbete bör kunskapen öka om de arenor och plattformar som finns tillgängliga
inom olika samhällssektorer. Språkkunskaper, kunskaper om det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter, kompetens i projektarbete i samband med internationellt
samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella arenan.
Internationalisering som katalysator

Deltagande i internationella projekt kan ske inom olika sakområden. Särskilt viktigt att
prioritera för en hållbar regional utveckling är projekt som accelererar energiomställningen,
gynnar innovation och som bidrar till att lyfta bort hinder för en hållbar ekonomisk
utveckling. Det handlar om att säkerställa kompetensförsörjningen, främja fossilfria
transporter, driva på för en hållbar besöksnäring, ta tillvara världsarvet, främja kreativa och
kulturella näringars utbyten och samarbeten med andra näringar, stärka Gotlands position
som en region inom produktion av livsmedel på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt
hållbart sätt, trygga vattenförsörjningen och gå före i omställningen av energisystemet.

Vägen fram till ny regional utvecklingsstrategi
Hur har det gått för Vision Gotland 2025?

Vision Gotland 2025 antogs 2008. Under 2017/2018 följdes den upp, både kvalitativt och
kvantitativt. I uppföljande intervjuer framkom att målen i Vision Gotland 2025 fortfarande
känns relevanta, men behöver uppdateras och göras mätbara. Det efterfrågades löpande
uppföljning och nya former för en väl fungerande samverkan för att nå målen.

Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx

Sammantaget fungerade Vision Gotland 2025 väl under de första åren, som mobiliserande
och samlande process för det gemensamma utvecklingsarbetet på Gotland. De
övergripande målen och strategierna har haft betydelse för inriktningen i efterföljande
handlingsprogram och planer. Efterhand har ändå betydelsen minskat och behovet av en
ny regional utvecklingsstrategi blivit tydlig. Regionstyrelsen beslutade därför 2018 att ge
uppdraget att ta fram en ny RUS. I en revidering av förordningen för regionalt
tillväxtarbete 2017 kom också ett tillägg om att en RUS ska ses över varje mandatperiod.
Process och steg i arbetet

Många har redan på olika sätt deltagit i att ta fram RUS. Remissperioden är ytterligare ett
tillfälle att ge både skriftliga och muntliga synpunkter. Ett brett deltagande i arbetet är
minst lika viktig som den slutliga regionala utvecklingsstrategin. Med en bred förankring
kan en ny RUS engagera och inspirera till ett aktivt genomförande.
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I arbetet har en nulägesanalys av Gotland tagits fram, styrkor och svagheter har stämts av i
olika befintliga samverkanskonstellationer och tre större dialoger om framtidens Gotland
genomfördes i oktober 2019, med drygt 130 deltagare. Dessutom har ett flertal statliga
myndigheter besvarat frågor om viktiga faktorer för Gotlands utveckling. Region Gotlands
olika förvaltningar har gett inspel utifrån sina verksamhetsområden. Länsstyrelsen samt
Uppsala universitet Campus Gotland har under arbetets gång ingått i styrgrupp och
projektgrupp.
Samspel mellan regional, nationell och internationell nivå

Mål och inriktning för det regionala utvecklingsarbetet på Gotland sätts utifrån våra
förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på nationell nivå
och EU-nivå. Dessutom är internationella beslut som FN:s Agenda 2030 med de globala
målen för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet viktiga utgångspunkter.
Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland svarar upp mot det nationella målet för den
regionala tillväxtpolitiken, Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en
hållbar utveckling i alla delar av landet. Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020 är vägledande i det regionala tillväxtarbetet.
För en landsbygdsregion som Gotland är det nationella målet för en sammanhållen politik
för Sveriges landsbygder viktigt. Målet är: en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till
företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx

Illustration: Samspel mellan olika samhällsnivåer.
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Ärende RS 2018/1237
Datum

Regionstyrelseförvaltningen

Enligt sändlista

Remissförslag av Vårt Gotland 2040 - regional
utvecklingsstrategi för Gotland
Varmt välkommen att lämna synpunkter på förslag till ny regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland, Vårt Gotland 2040.
Remissförslaget finns presenterat digitalt på
www.gotland.se/gotland 2040 (vidare till Vårt Gotland 2040).
Där finns också en formgiven utskriftsversion.
Remisstiden är från den 3 mars till och med den 31 maj.
Vi välkomnar synpunkter på alla delar i förslaget. Region Gotland önskar
särskilt svar på frågorna;
 Hur ser ni på förslag till vision?
 Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040?
Effektmål?
 Hur kan ni bidra till att målen nås?
 Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt
(närmsta fem åren)?
 Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?
Remissvar skickas till registrator-rs@gotland.se, ange ärendenummer
RS 2018/1237. Det går också bra att använda vår e-tjänst på webbsidan ovan.
Åtta remissdialoger förlagda på olika platser på Gotland finns inbokade under
mars och april. Tid och plats finns på www.gotland.se/gotland2040
Frågor kan ställas till Anette Jansson, projektledare för regional utvecklingsstrategi, Region Gotland, tfn 0498-26 90 13 eller anette.jansson@gotland.se

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Sändlista
Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Patientnämnden
Tekniska nämnden
Gotlandshem
Stiftelsen Gotlandsmusiken
Statliga myndigheter och bolag
Arbetsförmedlingen
Boverket
Centrala studiestödsnämnden
Energimyndigheten
Fortifikationsverket
Försäkringskassan
Försvarsmakten
Gotlands Tingsrätt
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kriminalvårdsmyndigheten
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Riksarkivet
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Gotlands län
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Pensionsmyndigheten
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Skatteverket
Skogsstyrelsen
SIDA DAR
Statens Servicecenter
Statens fastighetsverk
Statens kulturråd
Statens skolverk
Svenska ESF-rådet
Svenska filminstitutet
Svenska kraftnät
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Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden)
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trygghetsstiftelsen, Gotland
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet Campus Gotland
Vinnova
Åklagarmyndigheten
ALMI Gotland
GEAB
Post Nord AB
Svenska Spel AB
Swedavia AB
Näringsliv och civilsamhälle
ABF
Aktiva Seniorer på Gotland
Arriba Byggnads AB
Assistans på Gotland AB
Attendo Sverige AB
Bilda
Brukets Livs AB
Cementa AB
Coop Gotland
Gotlands Bilfrakt AB
Gotlands Byggmästareförening
Coompanion Gotland
Destination Gotland
Equmeniakyrkan Gotland
Fastighetsägarföreningen
Folkuniversitetet
Fibernät Gotland
Funkisam
Företagarna Gotland
Gotlands bygdegårdsdistrikt
Gotlands Förenade Besöksnäring
Gotlands museum
Gotlands Slagteri AB
Guteskolan AB
Hembygdsförbundet Gotland
Hela Sverige ska leva
Hushållningssällskapet
Gotlands Kulturrum
Kenova AB
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LO Gotland
LRF Gotland
LRF Ungdomen
Länsteatern på Gotland
Naturskyddsföreningen
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Gotlands studentkår Rindi
Payex Sverige AB
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
RF-SISU Gotland
Riksförbundet Pensionärers Gemenskapsgrupper
Rädda Barnen
Röda Korset
SACO Gotland
Samhall AB
Svenskt Näringsliv, Gotland
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Sv Kommunalpensionärers Förbund (SKPF)
Studieförbundet Vuxenskolan
Sensus
Studiefrämjandet
Svenska kyrkan, Visby stift
TCO Gotland
Tillväxt Gotland
Ung Företagsamhet Gotland
Utvecklingsbolagen (via GUBIS)
Visby Centrum
Östsvenska
Partierna (Gotland)
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Andra kommuner och regioner
Nynäshamns kommun
Oskarshamns kommun
Västerviks kommun
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronobergs län
Region Stockholm
Region Sörmland
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 14

Inför remiss. Vårt Gotland 2040 - regional
utvecklingsstrategi för Gotland

RS 2018/1237

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för
genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till
regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet. Enligt
förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete, ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång under varje mandatperiod.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands
förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. I remissförslaget
föreslås en ny vision för Gotland, tre övergripande mål för Gotland 2040 och
insatsområden som bidrar till måluppfyllelse. Former för genomförande redovisas
och tre områden föreslås få ett särskilt fokus för samverkan och samhandling de
närmsta åren.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
Remisstiden föreslås vara från den 3 mars 2020 till och med den 31 maj 2020. Åtta
remissdialoger förlagda på olika platser på Gotland finns planerade under mars och
april.
Region Gotland önskar särskilt svar på frågorna;
-

Hur ser ni på förslag till vision?
Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål?
Hur kan ni bidra till att målen nås?
Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt (närmsta fem
åren)?
Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?
Hur kan förslaget förbättras?
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-05

REGU § 14 forts
RS 2018/1237

Inriktningen är att slutligen ta fram en, i huvudsak, digital regional utvecklingsstrategi.
Remissförslaget kommer också att presenteras på www.gotland.se/gotland2040 på ett
anpassat och lämpligt sätt för webb. Där kommer också en formgiven version av
remissförslaget att finnas tillgänglig.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. Tre övergripande mål för
Gotland 2040 och insatsområden som bidrar till måluppfyllelse föreslås.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
För att genomföra strategin behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och
uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Den regionala utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program.
Tre områden föreslås få ett särskilt fokus för samverkan och samhandling den
närmsta 5-årsperioden. För Region Gotland får RUS en särskild betydelse i och med
kopplingen till den interna koncernstyrningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, projektledare, Lina Holmgren, strateg och Stefan
Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet begär ytterligare kompletteringar av strategin och överlämnar
ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas kallelse till
regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Sändlista remissinstanser
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 31

Bokslutskommuniké

RS 2019/1240

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Årets resultat 2019 blev 113 miljoner kr och innebär en budgetavvikelse på
+56 miljoner kr. Resultatet förklaras av att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat
med 4,5 procent motsvarande 230 miljoner kr, vilket gav en positiv budgetavvikelse på
48 miljoner kr. Ytterligare en bidragande faktor var att finansnettot fick en budgetavvikelse på +39 miljoner kr till följd av en god utveckling för pensionsmedelsplaceringarna i kombination med nya redovisningsregler som innebär att värdepapper
ska värderas till verkligt värde. Även positiva budgetavvikelser för pensioner, sociala
avgifter och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet. Tyvärr fortsätter
nämndernas verksamhet att redovisa underskott, totalt -42 miljoner kr, trots att
nämndernas budgetramar ökades förhållandevis mycket 2019, totalt 4,0 procent
motsvarande 195 miljoner kr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på 74 miljoner kr efter att reavinster
från försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och förluster från
värdepapper exkluderats.
Regionen uppnår målen för årets resultat och egenfinansiering av investeringar inom
den skattefinansierade verksamheten. Däremot uppnås inte målen för nettokostnadsökning och soliditet. Nämndernas underskott trots ökade budgetramar är problematiskt
och kräver ett fortsatt aktivt arbete för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen genom
effektiviseringar, anpassningar av utbud och kvalitetsnivåer.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef och Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Årets resultat 113 mnkr
Årets resultat 2019 blev 113 mnkr och innebär en budgetavvikelse på +56 mnkr. Resultatet förklaras av att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,5 procent
motsvarande 230 mnkr, vilket gav en positiv budgetavvikelse på 48 mnkr. Ytterligare en bidragande faktor var att
finansnettot fick en budgetavvikelse på +39 mnkr till följd
av en god utveckling för pensionsmedelsplaceringarna i
kombination med nya redovisningsregler som innebär att
värdepapper ska värderas till verkligt värde. Även positiva
budgetavvikelser för pensioner, sociala avgifter och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet. Tyvärr fortsätter nämndernas verksamhet att redovisa underskott, totalt
-42 mnkr, trots att nämndernas budgetramar ökades förhållandevis mycket 2019, totalt 4,0 procent motsvarande
195 mnkr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på
74 mnkr efter att reavinster från försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och förluster frånvärdepapper exkluderats.

Kortfattat om utfallet








Balanskravsresultat 74 mnkr
Budgetavvikelse +56 mnkr totalt
Vinster från fastighetsförsäljningar och markexploatering 30 mnkr, budgetavvikelse +10 mnkr
Skatteintäkter och generella statsbidrag, +48 mnkr i
budgetavvikelse
Finansnetto 14 mnkr, +39 mnkr mot budget
Nämnderna -42 mnkr jämfört med budget
Investeringar 497 mnkr

Finansiella nyckeltal
Procent

2017

2018

2019

Årets resultat / nettokostnader

3,1

3,8

2,2

Skatteintäkter och bidrag, förändring

5,0

2,7

4,5

Nettokostnader totalt, förändring

3,6

2,1

6,2

Nettokostnad nämnderna, förändring

3,0

3,8

3,8

42,0

43,1*

42,8

154

162

163

Soliditet
Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet

på ökade kostnader för löner och sociala avgifter, förbrukningsmaterial, hyrpersonal och konsulter.
Fem nämnder klarar inte sin budget; hälso- och sjukvårdsnämnden -39 mnkr (2018, -38 mnkr), barn- och utbildningsnämnden -12 mnkr (2018, -27 mnkr), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden -6 mnkr (2018, 12 mnkr), miljöoch byggnämnden -3 mnkr (2018, 4 mnkr) och tekniska
nämnden -1 mnkr (2018, -3 mnkr). Regionstyrelsen och socialnämnden redovisar överskott.
De stora underskotten finns i den somatiska vården och
primärvården, grundskola, gymnasieskola, kollektivtrafik,
bygglov och räddningstjänst. Socialnämnden har stora underskott i verksamheterna LSS samt individ- och familjeomsorg men överskott i verksamheterna äldreomsorg och
flyktingmottagning.

Investeringsutgifter 497 mnkr
Årets investeringsutgifter uppgick till 497 mnkr (2018,
703 mnkr). Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till
886 mnkr, vilket är en för hög nivå för att kunna finansiera
med egna medel. Egenfinansieringen av investeringar var
89 procent totalt. För de skattefinansierade investeringarna
var egenfinansieringen 163 procent vilket överträffade målet på 100 procent.

Årets stora investeringsprojekt, mnkr






Vattenledning ”Södra linan”
Bräckvattenverk, Kvarnåkershamn
Reservkraft Visby lasarett
Polhemsskolan ombyggnad, Visby
Ankaret renovering för Kulturum, Visby

80
59
21
16
10

Låneskulden ökade med 95 mnkr

Låneskulden uppgick vid årsskiftet till 580 mnkr, en ökning
med 95 mnkr. Den ökade låneskulden har använts för att
finansiera investeringar. Räntekostnaderna för skulden var
oförändrade och ligger kvar på 7 mnkr per år. Den genomsnittliga räntan på låneskulden vid årets slut var 1,2 procent (2018, 1,4 procent). Likvida medel uppgick vid årets
slut till 116 mnkr (2018, 89 mnkr).

*Justerad till följd av byte av redovisningsprincip 2019

Mål för resultat och nettokostnader
Målet att årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaderna uppnåddes. Skatteintäkter och generella
statsbidrag ökade med 4,5 procent. Nettokostnaderna inklusive finansnetto ökade med 6,2 procent. Målet om att
nettokostnaderna inte ska öka mer än skatteintäkter och
generella statsbidrag uppnåddes därmed inte. Den höga
nettokostnadsutvecklingen beror på väsentligt lägre intäkter från fastighetsförsäljningar jämfört med förra året samt
ökade kostnader för avskrivningar till följd av stora investeringar.

Underskott i nämnderna på -42 mnkr

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på -42 mnkr (2018, -56 mnkr). Nettokostnaderna i
nämnderna ökade med 3,8 procent. Det beror bland annat

Soliditeten klarar inte målet
Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital och är ett mått på finansiell styrka.
Soliditeten minskade med 0,3 procentenheter till 42,8 procent och uppnår inte målnivån på 45 procent. Den främsta
förklaringen är att resultatnivån har varit otillräcklig i förhållande till nivån på investeringsutgifterna.

Sammanfattning

Regionen uppnår målen för årets resultat och egenfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten. Däremot uppnås inte målen för nettokostnadsökning
och soliditet. Nämndernas underskott trots ökade budgetramar är problematiskt och kräver ett fortsatt aktivt arbete för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen genom effektiviseringar, anpassningar av utbud och kvalitetsnivåer.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter *
Verksamhetens kostnader *
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

Rev. Budget

Bokslut 2019

4 300

4 179

4 051

4 002

-9 236

-9 136

-9 035

-8 974

-245

-255

-248

-237

-5 181

-5 212

-5 232

-5 209

Skatteintäkter

3 929

3 953

3 946

3 929

Generella statsbidrag och utjämning

1 334

1 358

1 360

1 359

82

99

74

79

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

15

56

35

21

Finansiella kostnader

-40

-42

-40

-36

Årets resultat

57

113

69

64

- realisationsvinster
- orealiserade vinster/förluster värdepapper
Årets resultat e. balanskravsjusteringar

-15
-24
74

* Ej justerad för interna poster

Budgetavvikelse netto, mnkr
Bokslut
2019
Regionstyrelsen

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

14

8

3

2

1

0

Regionstyrelseförvaltningen

12

7

3

Tekniska nämnden

-1

-1

-11

varav
Politikerorganisation

varav
Teknikförvaltningen

1

2

-8

Samhällsbyggnadsförvaltning

-2

-3

-3

Miljö- och byggnämnden

-3

-4

-2

-4

-3

-2

fd Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1

-1

0

Barn- och utbildningsnämnden

-12

-9

-6

-6

0

5

5

-10

-5

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-39

-30

-30

Summa

-42

-46

-46

varav
fd Byggnadsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
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1 Sammanfattning
En samlad bedömning är att regionstyrelseförvaltningen på olika sätt har möjlighet att påverka samtliga mål och målområden i regionens styrkort. En rad aktiviteter har planerats,
påbörjats och genomförts. Detta för att leda till önskad utveckling och därmed ge en positiv påverkan till måluppfyllelse enligt styrkortet.
I samhällsperspektivet har åtskilliga aktiviteter bedrivits utifrån verksamhetsplanen. Detta
tillsammans med övriga insatser som förvaltningen svarar för har bedömts att både på kortoch lång sikt leda till en förflyttning av måluppfyllelsen i en positiv riktning.
En rad stora regionövergripande utvecklingsarbeten har tagit ytterligare steg under
året. Bland annat har nya mål satts i styrmodellen, beslutsstödsystem införts, nytt intranät
lanserats, arbete med den regionala utvecklingsstrategin intensifierats, likaså arbetet med organisationskultur samt framtagande av nya strategier och riktlinjer. Kraft har också lagts på
social hållbarhet, utveckling totalförsvar, exploatering samt Region Gotlands ekonomiska
förutsättningar.
De brukarundersökningar som genomförts under året visar i huvudsak att förvaltningens
kunder är nöjda med verksamheten. De målgrupper som lämnat synpunkter är såväl interna
kunder som medborgare/brukare. Det organiserade kvalitetsarbetet på övergripande nivå
har blivit relativt undansatt under en period men är nu under utveckling. För utvecklad tillgänglighet har flera aktiviteter och utvecklingsarbeten genomförts eller påbörjats såsom
utveckling av kundtjänstfunktion, arbete med sociala medier, meröppna bibliotek, utveckling av e-tjänster och e-arkiv.
Regionstyrelseförvaltningens verksamheter riktar sig såväl internt som externt. Att utveckla
verksamheten i nära dialog är en förutsättning för att kunna möta såväl dagens som framtidens förväntningar. Detta sker brett i olika forum som nätverk, råd, kommittéer, samverkan, intresseföreningar, myndigheter och organisationer.
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Förvaltningens resultat i 2019 års medarbetaruppföljning visar att en stor andel av medarbetarna är engagerade och känner i hög grad att de har ett meningsfullt arbete och att de
vet vad som förväntas av dem. Samtliga medarbetarindex visar på gröna resultat, vilket är
en förbättring jämfört med 2017 års uppföljning. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar
av förvaltningen och har också ökat något generellt. Insatser görs inom bland annat det
hälsoförebyggande området för att förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och riktade insatser till vissa svårrekryterade
yrkesgrupper har genomförts i årets löneöversyn med syftet att kunna attrahera, behålla och
rekrytera medarbetare.
Årets resultat uppgår till +11,8 mnkr. En bidragande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Förvaltningen har sammantaget hanterat 60 mnkr i besparing inom treårsperioden 2017-2019. För
2020 har ytterligare 6,5 mnkr arbetats in i budget. Årets överskott återfinns främst i centrala
anslag avseende bidrag, fackliga företrädare samt förseningar i investeringar som medfört
överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten.
Den generella välfärdsutmaningen påverkar regionens förutsättningar och ställer också
höga krav på förvaltningens verksamhet framåt. Utveckling av större betydelse är bland
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annat pågående arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin, organisationskultur, kompetensförsörjning, digitalisering, verksamhetsutveckling av processer och anpassningar i organisationen.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Under 2019 har en rad viktiga händelser inträffat som har väsentlig betydelse för såväl regionstyrelseförvaltningen som regionstyrelsen och regionen som helhet.
Arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi har tagit fart ordentligt. Aktiviteter
har också genomförts för att förstärka den strategiska planeringen inom området social
hållbarhet. 30 dialogmöten har genomförts för att ge underlag för en reviderad kulturplan
och en utredning är gjord kring kulturkonsulentverksamheten. Meröppna bibliotek har introducerats och projektet bokstart har visat goda resultat. Solbergabadet har renoverats och
en anläggningsstrategi är under framtagande.
För att skapa hållbar tillväxt har nya riktlinjer beslutats inom området fastighetsförvaltning och exploatering. En överenskommelse har träffats med Länsstyrelsen kring utveckling totalförsvar och ett operativt samverkansforum har etablerats med polisen. Program
Klintehamn 2030 har genomförts och dessutom 100 företagsbesök på 100 dagar med syfte
att stärka näringslivets förutsättningar.
En rad stora regionövergripande utvecklingsarbeten har tagit ytterligare steg under
året. Nya mål är framtagna inom ramen för styrmodellen, ett nytt beslutsstödsystem är infört, ett nytt intranät är lanserat, utvecklingsarbete är påbörjat för en organisationskultur
baserad på tillit, en ledarstrategi och också riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling
är beslutade. Allt med syfte att bidra till måluppfyllelse och stärka regionen framåt.
Utifrån det ekonomiska läget beslutades i budgetberedningen om en rad uppdrag och åtgärder för framtida kostnadssänkningar. Ett regiongemensamt effektiviseringsprogram har
startats med sju ingående projekt. Ett stort ansvar ligger på förvaltningen att driva, leda och
följa upp såväl program som flera projekt. Detta parallellt med att förvaltningens egna ramar reducerats ytterligare vilket också ställer krav på fortsatta åtgärder.
Under året har det nya regionkansliet tagit form. Genom att samla expertkompetens och
funktioner har regionens informationshanteringsprocess förstärkts.
Funktionen politiska sekreterare har införts och under året har rutiner och arbetsformer
utvecklats för att skapa bästa möjliga förutsättningar framåt.
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3 Förväntad utveckling
Den generella välfärdsutmaningen påverkar regionens förutsättningar och ställer också
höga krav på regionstyrelsens och förvaltningens verksamhet framåt.
Följande utveckling förväntas ske som påverkar uppdraget och måluppfyllelsen.
Regionens styrkort och mål från 2020 är fastlagda och beslutade vilket ger en tydlig riktning för förvaltningens arbete och prioriteringar framåt. Detta såväl i det mer utåtriktade
arbetet som i den egna verksamhetsutvecklingen.
Den regionala utvecklingsstrategin tar form och kommer framåt att spela en viktig roll
som sammanhållande kraft för andra strategiska ställningstaganden och styrande dokument.
En anpassning av regionens styrmodell kommer att behövas och för att förstärka arbetet
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krävs ett tätare samarbete över verksamhetsgränser inom regionen kring de regionala utvecklingsfrågorna.
Med koppling till den regionala utvecklingsstrategin ska kulturplanen revideras och det
fritidspolitiska programmet arbetas om. En anläggningsstrategi ska tas fram och bidragshanteringen utvecklas. Viktiga beslut som ska ge långsiktig effekt.
Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland ligger till grund för utvecklingen av konceptet servicepunkter. Biblioteken får en viktig roll och utvecklingen av
såväl fasta som mobila bibliotek måste fortsätta.
Beslut är fattat att utveckla den samlade samhällsbyggnadsprocessen. Ett arbete som
kommer att ske i nära samarbete över förvaltningsgränser men där regionstyrelseförvaltningen har en avgörande roll. Mark- och exploateringsarbetet har en fortsatt ökad betydelse då Region Gotland driver flera avgörande utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet, inre hamnen och Östercentrum.
Att vara ett nationellt utpekat särskilt viktigt område för säkerhet och beredskap ställer
krav. Samarbete såväl inom regionen som med externa aktörer är avgörande.
För att möta utmaningen kring kompetensförsörjning görs stora aktiviteter kring arbetsgivarvarumärket, ledarskap, bemanningsplanering, heltid som norm, breddad rekrytering
och organisationskultur. Stora satsningar som kräver långsiktighet, uthållighet och fortsatt
kraftsamling för att bli framgångsrika och ge effekt.
För att utveckla organisationskulturen finns fyra tydliga utmaningar identifierade. Samverkan över gränser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling och dessutom stolthet
och organisationsförståelse. Områden som behöver förbättras och drivas såväl i de tjänster
som förvaltningen levererar som i det egna inre arbetet.
Den ökade digitaliseringen innebär såväl möjligheter som utmaningar. För att kunna digitalisera med optimal effekt krävs tydliga genomarbetade processer. Möjligheterna är många,
lärande och samordning över verksamhetsgränser avgörande.
Att förändra arbetssätt och att effektivisera förutsätter god förmåga till verksamhetsutveckling. Kunskapen kring kvalitet och förändringsledning behöver stärkas och det relativt
nya medlemskapet i SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) ger en bra grund.
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Att ha rätt information på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad och dessutom med rätt
säkerhet är avgörande. Mycket arbete återstår för att säkerställa efterlevnaden av den nya
dataskyddsförordningen och införandet av e-arkiv ställer höga krav. En fortsatt utveckling
av informationsförvaltningen i regionen behövs.
För att öka kvaliteten i ärendeberedning och förbättra servicen till medborgarna behöver
utvecklingen från regionupplysning till kvalificerad kundtjänst fortsätta. Här finns en potential till förbättring identifierad i såväl interna kartläggningar som i externa jämförelser.
Det påbörjade effektiviseringsprojektet kring organisation och lokalisering av den samlade
måltidsverksamheten kommer att ge viktiga underlag till fortsatt utveckling. Att genomföra kostnadsminskningar samtidigt som livsmedelspriserna ökar och krav finns på kvalitetsökning är en stor utmaning. Starkare helhetsgrepp om processen över organisationsgränser är en förutsättning för att lyckas.
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Området försörjning/facility management har möjlighet till ytterligare samordningsvinster
om frågorna hanteras än mer förvaltningsövergripande. Ett mer samlat grepp och stärkt
strategisk ledning efterfrågas.
Kravet på kvalitet, ökad effektivitet och sänkta kostnader ställer höga krav på regionens
chefer. För att ge förutsättningar till ett hållbart ledarskap krävs ett väl utvecklat chefsstöd.
För att balansera behov med givna resurser krävs ett nära samarbete mellan olika stödfunktioner och en väl utvecklad dialog med de chefer stödet riktas till.
För att säkerställa en verksamhet med god kvalitet i balans med en hållbar ekonomi och ett
högt medarbetarengagemang kommer förvaltningen att fortsatt behöva lägga stor kraft på
att utveckla det förvaltningsinterna arbetet. Här märks speciellt frågor som internkommunikation, arbetsplanering, systemförvaltning, arbetsmiljö och kvalitetsuppföljning. Att
stärka verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering kommer att utmana samtliga
verksamheter men också ge stora möjligheter till kvalitetsförbättring och effektivitet. Kompetensförsörjning och bemanning är en märkbar utmaning och också behovet av att kompetensväxla i takt med att nya roller och funktioner uppstår och andra avvecklas. För att säkerställa att kvalitet kan nås inom ramen för förvaltningens uppdrag behöver ständigt insatser göras för att anpassa organisation och processer på ett värdeskapande sätt.

4 Perspektiv samhälle
En samlad bedömning är att regionstyrelseförvaltningen på olika sätt har möjlighet att påverka samtliga mål och målområden i regionens styrkort. En rad aktiviteter har planerats,
påbörjats och genomförts. Detta för att leda till önskad utveckling och därmed ge en positiv påverkan till måluppfyllelse enligt styrkortet.
I det följande redovisas regionstyrelseförvaltningens bidrag till måluppfyllelse för respektive
mål inom perspektivet samhälle. Det strategiska arbetet som sker syftar till att på lite längre
sikt uppnå måluppfyllelse medan det operativa arbetet som görs ger en mer direkt effekt.
4.1

Social hållbarhet (mål 1-6)
SOCIAL HÅLLBARHET
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för
dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga
behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och förtroende för varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
(Region Gotlands styrkort)

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Mål 1: God folkhälsa

En aktivitet som prioriterats 2019 är att utveckla beredskapsförmågan och civilt försvar.
Utifrån det förändrade omvärldsläget, samt nya överenskommelser mellan staten och SKR,
är inriktning och förväntningar stora när det gäller Region Gotlands planering och förmåga
att kunna hantera samhällsstörningar i hela hotskalan (inkl höjd beredskap). Under året har
kompetensutvecklingsinsatser genomförts (utbildningar och övningar). Vidare har medverkan skett i Länsstyrelsens utvecklingssatsning totalförsvar (UT).
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Beträffande aktiviteten framtagande av program för god jämlik jämställd hälsa har ett förslag färdigställts efter remissbehandling. Programmet kommer att behandlas politiskt i början av 2020.
För att följa upp och revidera mat- och måltidspolicyn pågår inhämtande av kunskap om
tillvägagångssätt samt erfarenheter från tidigare uppföljningar. Uppföljningen ingår i uppdraget/effektiviseringsprojektet att se över organisation och lokalisering av måltidsverksamhet.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•
•
•

•

•

•

•

Inför införandet av den nya tobakslagen som började gälla 1 juli 2019 har information getts till allmänheten, näringslivet och andra aktörer som berörs.
Fortsatt fokus på implementering av program för förebyggande av självmord samt
uppstart av revideringsarbete.
Arbete för att öka fokus på främjande av psykisk hälsa tillsammans med representanter från näringslivet och civilsamhället resulterade i olika gemensamma initiativ och
bildandet av föreningen MindShift Gotland som plattform för fortsatt aktivitet.
Ekonomi i balans för medborgare korrelerar med en god folkhälsa. Här bidrar förvaltningen med möjligheten att besöka budget- och skuldrådgivare. Dock är väntetiden idag 7-8 veckor.
Region Gotland står för en ansenlig del av den gotländska befolkningens matintag
och måltidsupplevelser. Mat och måltider bidrar till god folkhälsa så väl genom förebyggande för sjuka och äldre liksom lärande för barn och elever.
Inom kultur- och fritidsområdet arbetas för en god folkhälsa genom att stärka människors livskvalitet genom att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten och
meningsfull fritid.
Ett samarbete mellan HR och regional utveckling pågår för att tillsammans se på insatser och aktiviteter som kan höja livsvillkoren för regionens anställda och i förlängningen då även Gotlands medborgare.

Ett axplock av insatser, under planperioden 2016-2019, som kan anses ha gett en positiv
förflyttning av måluppfyllelsen:
•
•
•

Tvärsektoriell samverkan kring alkohol-, narkotika, tobak- och dopingfrågor.
Analysarbete kring barn- och ungas psykiska hälsa.
Kunskapsökning kring sexuell hälsa och ungdomar med hjälp av statsbidrag för projekt kring ensamkommande och sexuell hälsa/relationer/jämställdhet.

Mål 2: Gotlänningarna känner sig delaktiga

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Upptagen aktivitet i verksamhetsplan 2019 är att driva genomförande av handlingsplan för
ökad delaktighet genom tillgänglighet och medborgardialog. Ett förslag är framtaget men
skall omarbetas efter att ärendet återremitterats.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•

Genom att samordna Gotlands Tillgänglighetsråd bidrar förvaltningen med systematiska former för delaktighet för berörda intresseorganisationer.
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•

•

•

•

•

•
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Förvaltningen har medverkat till dialog med näringslivet främst inom Visby Centrum
kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Dialoger förs även med
frivilligorganisationer kring trygghet och integration samt psykisk hälsa.
Under året har vid olika tillfällen och på olika platser på Gotland funnits möjlighet
för utvecklingsaktörer att vara delaktiga i processen för framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi.
Kultur och fritid skapar förutsättningar för ett aktivt föreningsliv på Gotland genom
att ge bidrag och upplåta lokaler. En ständig dialog förs såväl med gotländska kulturlivet, bland annat genom nära dialog via nätverk till exempel för Fria professionella
kulturskapare, men även med länsinstitutioner, samt med idrottsföreningar genom
bland annat GI/SISU. Dialog sker även via brukarenkäter direkt med medborgare.
Gotlänningarnas möjlighet till delaktighet i samhället ökar då särskilt utsatta människor genom ställföreträdarskapet ges möjligheter till delaktighet på lika villkor (överförmyndarnämndens verksamhet).
Under året har arbetet med att ta fram e-tjänster fortsatt. En kartläggning av möjligheterna för en mer interaktiv hantering av medborgarförslag, där medborgare kan få
rösta på vilka förslag man tycker är viktigast, har genomförts
Inom måltidsorganisationen sker direktkontakt med flera tusen av våra medborgare
varje dag. Uppföljning sker bland annat via brukarmöten och instagramkonto för
måltid.

Ett axplock av insatser, under planperioden 2016-2019, som kan anses ha gett en positiv
förflyttning av måluppfyllelsen:
I början av perioden skedde en stor samhällsförändring när många människor sökte
sig till Sverige – och därmed även Gotland – bort från krig och oroligheter. Mycket
arbete har lagts ner på utmaningarna detta förde med sig - att ge människorna rätt
förutsättningar att komma in i samhället. Tillsammans med Länsstyrelsen formulerades en integrationsstrategi för regionen som vägledning för det mångfacetterade arbetet som har bedrivits utifrån den.
• Almedalsveckan har ställt krav på intensifierat säkerhetsarbete för att skydda den demokratiska mötesplatsen med anledning av nya riskbedömningar.
• Under perioden har en e-tjänsteplattform etablerats där medborgarna enklare kan
komma i kontakt med Region Gotland. Idag finns mer än 170 olika tjänster, bland
annat för att lämna medborgarförslag.
• Samverkanssystemen för barn och vuxna, BarnSAM och VuxenSAM, har under perioden stärkt sin verksamhet vilket leder till en förenklad och bättre hantering för de
medborgare som behöver stöd i komplexa situationer.
•

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland

En prioriterad aktivitet 2019 är att följa upp och rapportera struktur och process för FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta arbete
påbörjades under hösten med intervjuer som ska ligga till grund för en utvärdering av strukturen för dialog och samråd med personer med funktionsnedsättning. Det nytillträdda tillgänglighetsrådet har fått utbildning och information kring antagna strukturer och regelverk.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•

En Strategi för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor har färdigställts och antagits av regionfullmäktige.
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I arbetet med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi är särskilda resurser
avsatta för att jämställdhetsintegrera dokumentet.
• Genom ett initiativ av SKR har Region Gotland deltagit i Modellregioner. Region
Gotland har där haft utbytesträffar med regionerna Värmland och Västerbotten, vilka
har handlat om att utveckla styrning, genomförande och uppföljning av jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsansvaret.
• Flera av de aktiviteter som görs för regionens medarbetare påverkar också jämställdheten. Tex kan nämnas insatser inom arbetsmiljö, lönebildning och arbetstider.
•

Ett axplock av insatser, under planperioden 2016-2019, som kan anses ha gett en positiv
förflyttning av måluppfyllelsen:
•

•

•
•
•

Genom såväl deltagandet i Modellregioner samt framtagandet av en handlingsplan
för Jämställd regional tillväxt har arbete bedrivits för att jämställdhetsintegrera det
regionala tillväxtarbetet.
Förvaltningens strategkompetens har bidragit i olika delar av regionens processer för
att jämställdhetsintegrera verksamheten, till exempel genom deltagande i arbetet med
regionens jämställdhetsplan utifrån ett arbetsgivarperspektiv samt utbildningar och
workshops mot olika delar av organisationen. Som ett konkret resultat av insatserna
kan ses att 2018 års verksamhetsberättelser från respektive förvaltning innehöll långt
fler jämställdhetsanalyser än tidigare. Det finns nu även en utökad bildbank med inkluderande bilder utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.
Under 2018 och 2019 genomfördes kunskapshöjande aktiviteter kring HBTQ för
medarbetare i Region Gotland.
Lönerna inom Region Gotland är nära helt jämställda sett till median och medellöner. Satsningar har genomförts som gett en positiv förflyttning.
Synen på jämlika arbetsförhållanden mellan män och kvinnor har satts på dagordningen för att diskuteras och prioriteras.

Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

Förvaltningen har inga prioriterade aktiviteter för 2019 inom detta område men har ändå
insatser som bedöms ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse.
Förvaltningen har en samordnande roll i BarnSAM, som fortsätter utvecklas och ger
förutsättningar för en förenklad hantering för barn och föräldrar i utsatta situationer.
• Ett Operativt SamverkansForum (OSF) mellan Region Gotland och polisen har bildats under året. Syftet är att upprätthålla en gemensam lägesbild samt att öka samarbetet mellan berörda parter och tidigt sätta in insatser för ett brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete.
• Under året har ett vilande nätverk för samverkan kring ungdomsmål återuppväckts.
Nätverket innefattar delar av socialtjänst/socialjour, åklagare, tingsrätt, lokala advokater samt polisen. Syftet med nätverket är att förbättra processerna kring unga lagöverträdare och främja samverkan mellan socialtjänst och övriga rättskedjan.
• En ny överenskommelse har träffats med Röda Korset Gotland i syfte att finansiera
dess stödverksamhet för ensamkommande. I takt med gruppens etableringsprocess
har stödet kommit att anta en mer universell karaktär. Överenskommelsen har därför
breddats jämfört med tidigare år i det att den nu även avser stöd till andra unga
vuxna i behov av stärkta framgångsfaktorer.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

•

9 (48)

Region Gotland
Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse 2019

Inför att barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag 2020 har en rapport och
GAP-analys tagits fram som kunskapsunderlag om lagen och hur väl regionen är förberedd på att leva upp till den. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats
och i samverkan med Länsstyrelsen har en konferens på temat genomförts.
• Inom kultur- och fritidsområdet bidras till målet genom skapande av förutsättningar
till meningsfulla aktiviteter genom t ex uthyrning av anläggningar, bidragsgivning och
aktiviteter. Vidare pågår ett arbete att införa en kulturgaranti för barn i grundskolan.
• Näringsriktiga måltider i förskola, skola och gymnasium ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor.
•

Ett axplock av insatser, under planperioden 2016-2019, som kan anses ha gett en positiv
förflyttning av måluppfyllelsen:
Mycket av arbetet som beskrivs i främst mål 1 och 3 ger påverkan även i mål 4. Utöver detta innebär framför allt samarbetet med polisen som nu formaliserats genom
OSF, och tidigare rymdes inom Tryggare Gotland, att villkoren för barnen påverkas
genom brottsförebyggande och trygghetsskapande fokus.
• Den fleråriga överenskommelsen med Röda Korset och dess stödverksamhet för ensamkommande och strax fyllda 18-åringar är betydelsefullt för uppväxtvillkoren för
särskilt utsatta barn
•

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Måluppfyllelsen stärks generellt genom förvaltningens kultur- och fritidsverksamhet. Genom bidrag inom såväl fritid som kultur stöttas det Gotländska föreningslivet. Genom uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapas förutsättningar för föreningar
att erbjuda ett rikt föreningsliv över hela ön. Biblioteken arbetar med demokratiutveckling
och social inkludering genom verksamheter som främjar små barns språkutveckling, barn,
unga och vuxnas läsning, medie- och informationskunnighet och digital inkludering.
Specifika aktiviteter inom området enligt verksamhetsplan 2019:
•
•

•

•
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•
•

Under året har Region Gotlands andra meröppna bibliotek öppnat i Slite. Nästa steg
under 2020 är att öppna i Hemse.
Projektet ”stärkta bibliotek” för att tillgängliggöra biblioteken för fler har bidragit till
aktiviteter som utbildning, workshops, seminarier, reporterskola, behovsanalys av
hemsida, skyltning och undersökningar.
Projektet ”digital först” genomförs för att stärka egna kompetensen att möta medborgarnas behov. Här genomförs fortbildning för egen personal, deltagande i seminarier bland annat om digitalt utanförskap, datorkurser för ovana användare, utställningar om källkritik, mm.
I projektet ”bokstart” för att tidigt stimulera språk och kommunikation hos barn har
bhv-sjuksköterskor påbörjat bokstartsamtal. Samarbete har inletts med förskolor för
kapprumsbibliotek. Mediakampanj för allmänheten.
Process för ny kulturplan 2021 är uppstartad. Dialogmöten är genomförda under
hösten, samtidigt som tidplan för 2020 tagits fram.
Handlingsplan för genomförande av filmstrategin är framtagen och godkänd av samverkande filmaktörer. Initiala träffar med aktörer och fria professionella är genomförda. En första uppföljning är genomförd med filmaktörerna.
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Arbetet pågår med att ta fram en strategi för idrottsanläggningar, en första redovisning gjord till kultur- och fritidsberedningen (KFB) kring inventering. Ett första utkast till strategi har presenterats för KFB. Intern remiss utsänd under november, förslag kommer att presenteras tidigt 2020 för KFB.
• Arbetet med att ta fram en fritidsplan avvaktas i väntan på att strategin för anläggningar blir klar.
• En rapport är framtagen med förslag på förändringar av konsultorganisation. Presenteras för politiken i början av 2020.
• Kulturgaranti för barn beräknas kunna införas under 2020. Kartläggning är gjord och
rapport finns. Dialog förs med berörda kring inköp av nytt bokningssystem.
•

Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

Att utveckla konceptet rörande servicepunkter i enlighet med strategin för ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland är en prioriterad aktivitet. I november beslutade regionstyrelsen att ett projekt med servicepunkter på landsbygden ska genomföras under tre år
(2020-2023).Under sista delen av året har ett projektdirektiv tagits fram och fokus i projektet ligger främst på faktainsamling.
En annan prioriterad aktivitet är framtagande av ny strategi och handlingsplan för världsarvet, Hansestaden Visby, vilket pågår. Under december godkände regionstyrelsen förslag till
remissversion. Planen är att ett förslag föreligger regionfullmäktige i juni 2020.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
Projekt dubbel markanvisning syftar till att skapa nya bostäder även utanför Visby.
Under året har det i syfte att åstadkomma nybyggnation av bostäder utanför Visby
även sålts mark i Slite till AB Gotlandshem.
• Arbetet efter Landsbygdsutveckling 2.0 fortsätter genom metoden rörande Lokala utvecklingsplaner (LUP). Detta arbete har fokus på att stärka attraktiviteten på olika
platser, såväl när det gäller besöka som leva och verka.
•

Under planperioden 2016-2019 har det varit ett generellt stort fokus på landsbygdens förutsättningar för att vara levande och attraktiv. En viktig utgångspunkt för detta har de demografiska förändringarna på Gotland varit som skapar utmaningar och förändringsbehov i
bland annat Region Gotlands egen verksamhet, men också behov av aktiviteter för att motverka en i delar icke önskvärd utveckling. Viktiga insatser kopplat till detta har varit framtagandet och antagande av en strategi för långsiktigt hållbar service, dubbel markanvisning
och arbetet landsbygdsutveckling. Det senare genom utveckling och implementering av
metoderna kring lokala utvecklingsplaner.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

4.2

Ekonomisk hållbarhet (mål 7-13)
EKONOMISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Gotland ska växa via en ökad folkmängd, innovativa idéer och
samverkan. Med en bra uppväxtmiljö och en god utbildning skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda kommunikationer.
En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska (IT).
(Region Gotlands styrkort)
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Mål 7: Ingen bostadsbrist

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram och remissbehandlats. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra regionens mål och ambitioner kring bostadsförsörjningen. Förväntat antagande av regionfullmäktige i februari 2020.
En övergripande fastighetspolicy tillsammans med nya riktlinjer för fastighetsförvaltning
(bebyggda fastigheter), riktlinjer för lokalförsörjning, riktlinjer för försäljning och köp av
fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
har under året godkänts i regionfullmäktige.
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
Projekt dubbel markanvisning har gått in i en genomförandefas och kommer inom
ett par års sikt bidra med bostäder i Visby, Klintehamn och Hemse.
• Projekt Brodösen har startat upp och kommer att bidra med ca 30 byggklara villatomter i Visby under 2020.
• Fortsatt implementering samt utveckling av Exisamprocessen, vars syfte är att tydliggöra och påskynda samhällsbyggnadsprocessen inom regionen.
•

Planperioden 2016-2019 har varit intensiv avseende nya bostadsbyggnadsprojekt och förvaltningen har genom bland annat exploateringsplanen varit med och initierat tillskapandet
av närmare 800 nya bostäder. Under perioden har förvaltningen även haft ansvar för bostadsförsörjningsgruppen, vilken hanterar bostäder för nyanlända och sociala samt medicinska förturer. Sedan hösten 2019 har ansvaret gått över till socialförvaltningen.
Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Förvaltningen har inga prioriterade aktiviteter inom detta område men har ändå insatser
som indirekt bedöms ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse. Skolmåltider är viktiga för att
elever ska orka prestera. Städning av lokaler är av vikt för att elever och personal trivs och
kan hålla sig friska.
Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Förvaltningen har inga prioriterade aktiviteter inom detta område men har ändå insatser
som bedöms ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse. Genom kompetensplattformen, så
kan aktörer samlas kring gemensamma utmaningar och förslag till lösningar avseende kompetensförsörjningen på Gotland.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

I november beslutade regionstyrelsen om att projektet ”Bo, leva och verka på Gotland” ska
genomföras under 2020-2022. Projektet syftar till att samla kunskap och undersöka vilka
som är drivkrafterna till varför man väljer att flytta till ön, samt varför man lämnar. Fokus
kommer att ligga på personer i åldersspannet 20-45 år. Under 2019 har ett projektdirektiv
tagits fram, samt planering av projektet.
Gotland har under perioden 2016-2019 haft en relativt låg arbetslöshet (medelvärde 5,9%)
vilket innebär både för- och nackdelar. Det har varit väldigt positivt för den enskilda individen att hen är i sysselsättning. Dock har minskad tillgång till kompetent arbetskraft minskat
företags möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga och också begränsat offentliga
och andra aktörers möjligheter att bidra till tillväxtfrämjande åtgärder och strukturer. Gotland har, med sitt ö-läge, också svårt att attrahera och rekrytera kompetens från fastlandet.
Begreppet kompetens har satts i ett nytt ljus. En rad olika initiativ för att bredda rekrytering
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och tillvarata all befintlig kompetens har inletts. Exempel på detta är projektet Norma, insatser i projektet Kompetenta Gotland, samt arbetet med att säkerställa god tillgång till
olika former av validering
Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning

Genom kompetensplattformen kan aktörer samlas kring gemensamma utmaningar och förslag till lösningar avseende kompetensförsörjningen på Gotland.
Under perioden 2016-2019 har en rad olika insatser för att, utifrån den lokala arbetsmarknadens behov, stärka matchad yrkesutbildning för vuxna genomförts. Exempel på sådana
insatser är yrkeshögskoleutbildningen Drift och underhållstekniker och etablerandet av
Teknikcollege Gotland. För att stärka samverkan med Uppsala universitet har t ex kontinuerliga diskussioner förts kring tekniskt basår. Utöver detta har även möjligheten att driva
yrkeshögskoleutbildningar på en högre utbildningsnivå tillsammans med Uppsala universitet undersökts.
Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

En aktivitet i verksamhetsplan 2019 kopplat till målet är att aktualitetspröva de gotländska
ståndpunkterna avseende koncessionstrafiken inför nästa upphandling Under hösten 2019
har arbetet inletts med dialoger med berörda aktörer inom det gotländska samhället samt
insamling av data och förutsättningar som underlag för revidering av ståndpunkterna för
antagande årsskiftet 2020/21. Nya ståndpunkter ska utgöra underlag för Trafikverkets
kommande upphandling av färjetrafiken, men också som underlag i diskussioner kring utveckling av flygtrafiken
Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
Under 2019 fick Gotland, i samverkan mellan Region Gotland, UUCG och Tillväxtverket igång ett öppet och konkurrensneutral LoRa nät (för sakernas internet) som
under 2020 kommer att byggas ut över hela Gotland. Det fysiska nätet följs upp av
ett öppet lab på universitetet där forskare, studenter och företag gemensamt kan utveckla applikationer som kan stödja det Gotländska näringslivet
• Under 2019 fick Gotland ja från några av mobilaktörerna som vill prioritera ön i sin
5G utbyggnad. Arbetet kommer att koordineras så att det även bidrar till ökad robusthet i det Gotländska nätet. Gotland låg ännu 2019 på topp vad gällde nätbyggnad
och mobiltäckning, strax efter Stockholm.
Under
2019 har elvägsprojektet Electroad startat, förvaltningen har bidragit med lo•
kal support till projektet. I projektet Energicentrum som startade under hösten ingår
en särskild del om hållbara transporter.
• Ett sedan tidigare påbörjat samverkansprojekt med fokus på att förbättra infrastrukturen kring Visby flygplats har fortsatt och åtgärder planeras 2019 och framåt. Förvaltningen har under planperioden 2016-2019 också bidragit i regionens biogassamordningsprojekt och deltagit i förstudie LBG med Energikontor Sydost.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

•

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat

En specifik aktivitet i verksamhetsplan 2019 är att utveckla kvalitetssäkrade beredningsoch beslutsprocesser avseende projekt- och företagsstöd. Arbetet är påbörjat, bland annat.
sker det genom att Region Gotland arbetar tillsammans med Region Västerbotten och Region Värmland i metodutvecklingen avseende jämställdhetsintegrering. Nya riktlinjer för företagsstöd har utarbetats och kommer föreslå beslutas under kvartal ett 2020.

13 (48)

Region Gotland
Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse 2019

Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Tjänstepersoner från RSF; TKF och SBF som har företagskontakter har tagit fram
fem principer för bemötande som ska implementeras under 2020.
I samverkan mellan regionens tjänstepersoner, politiker, Landshövding och näringslivets representanter har en gemensam grundsyn och en påbörjad handlingsplan för
ökad tillväxt/ årets tillväxtkommun 2020 tagits fram. Gemensam plan förväntas färdigställas kvartal ett 2020.
Med en strukturerad agenda inriktad på hållbar tillväxt och näringslivsklimat besökte
politiker och tjänstepersoner under våren 104 företag ”100 företagsbesök på 100 dagar”. Med samma agenda men lägre tempo fortsatte företagsbesöken under hela året.
Resultaten av företagsbesöken sammanfattades och används som underlag för kommande planer och insatser.
Ett nytt mötesforum, Byggforum, startades med syfte att öka förståelsen och utveckla processer i bygglovshanteringen.Regionen företräds av avdelnings- och enhetschefer från TKF och SBF, näringslivet representeras av företagsledare från fastighets- och byggbranschen på Gotland.
Utifrån LOV och Region Gotlands roll gentemot företag inom vård och omsorg har
ett arbete startat med syfte att öka förståelsen för hur vi gemensamt kan jobba för att
möta framtida demografiska utmaningar.
Process för att få fler SME-företag att delta i Region Gotlands upphandlingar är initierad. Dialog och samverkan med näringslivet påbörjas Q1 2020.
En översyn av företagsfrämjande systemet pågår och två förstudier är genomförda.
En av förstudierna har resulterat i en såddfond som finansieras med 50 procent från
näringslivet och 50 procent regionala utvecklingsmedel. Företag i tidiga skeden (start
ups) i en inkubatorprocess är målgruppen. Den andra förstudien syftar till att engagera och organisera privat riskkapital (affärsänglar) och rapporteras i början av 2020.
Projekt ERDA (Effektiv Regional Digital Agenda) kom igång under 2019 tillsammans med flera institutioner på Uppsala Universitet och med stöd av Tillväxtverket.
Tanken är att universitetet bidrar till hur digitalt stöd kan förbättra företagens affärsmöjligheter. I steg två genomförs anpassade utbildningar/utvecklingsprojekt.
Region Gotlands arbete med upphandling har under året stärkts genom tillskapande
av en egen enhet för upphandling med en anställd upphandlingschef.
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Under planperioden 2016-2019 har arbetet intensifierat. Ett flertal olika samverkansinsatser
har genomförts. Samarbete och samverkan med näringslivet och dess företrädare har utvecklats och manifesterats i olika former. Som exempel kan nämnas att det under perioden
regelbundet genomförts 2 frukostmöten per år under olika teman med ett relativt stort och
brett deltagande från näringslivet. Vidare så har alla tjänstepersoner inom Region Gotland
(ca 100) som har en myndighetsfunktion kopplad till företagens vardag identifierats och ett
antal möten har genomförts under temat bemötande. I detta sammanhang har även fem
principer utarbetats och anammats som handlar om bemötande.
Företagsbesök där representanter från Region Gotland, politiker och tjänstepersoner besöker olika företag med en tydlig agenda har mot slutet av perioden ökat avsevärt.
Inom styrkeområdena mat- och livsmedel och besöksnäring så har det utvecklats flera samordnings- och samarbetsgrupperingar. Inom mat- och livsmedel kan nämnas att det har arrangerats två årliga konferenser för att manifestera kraften och förutsättningarna för näringens utveckling på Gotland. Inom besöksnäringen har mycket gjorts i samverkan med
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näringen inom arbetet med den regionala besöksnäringsstrategin och samverkan fortsätter i
form av en styrgrupp för genomförandet av strategin.
Mål 13: Ökad folkmängd

Förvaltningen har inga prioriterade aktiviteter inom detta område men har ändå insatser
som bedöms ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse. Varumärkesplattformen för platsvarumärket Gotland, som i sin tur har nya inflyttare som en särskild målgrupp, utvecklas. En
funktion som boendeförmedlare till studenter har upphandlats och tillhandahåller också inflyttarservice i fråga om relevant information för presumtiva inflyttare. Aktiviteter för att
vara en attraktiv arbetsgivare pågår för fullt. Arbetet kring bo, leva och verka på Gotland är
också ett initiativ för ökad folkmängd. Ett levande kulturarv, kulturscen, ett brett stimulerande fritidsutbud och bra mat och måltider på våra skolor och äldreboende stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland.
4.3

Ekologisk hållbarhet (mål 14-18)
EKOLOGISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet
för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla
Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att
minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
(Region Gotlands styrkort)

Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun

En prioriterad aktivitet i 2019 års verksamhetsplan är att arbeta för och följa upp genomförandet av förvaltningarnas handlingsplaner inom miljöprogrammet. Detta har pågått under
året, arbetet har dock fördröjts av resursbrist hos berörda förvaltningar och i många fall
brister i arbetssätt. Nämndvisa handlingsplaner fungerade inte som avsett. Strukturerade arbetsformer samt rutiner har ofta saknats, men de förvaltningar och verksamheter som har
den största påverkan på miljöarbetet har inkommit med information.
En annan aktivitet är att påbörja ny livsmedelsupphandling med ambitionen att fortsätta
öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Strategier för att öka andelen ekologiskt och närproducerat i kommande upphandling (mejeri, kylt & fryst) har diskuterats i
olika mötesforum. Ett fortsatt nära samarbete sker kring meny och receptarbete och information till verksamheten skapar förutsättningar för att fortsätta ökningen av närproducerat och ekologiskt.
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Övriga insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört 2019 för att förflytta måluppfyllelsen i en positiv riktning:
•
•
•

Revidering av reseriktlinje inom Region Gotland.
Minskad användning av kemikalier i städverksamheten.
Inköp av fossiloberoende fordon där så är möjligt samt en ständig översyn av körrutter och samlastning för transporter.

Under planperioden 2016-2019 kan konstateras att ekokommunutveckling vad gäller att nå
egna och bidra till att nå nationella och globala miljö- och hållbarhetsmål går för långsamt.
I nyckeltalsjämförelser med andra kommuner och regioner ligger Region Gotland sällan i
mittenskiktet utan i topp på några, men tyvärr i bottenskiktet på andra.
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Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

Aktivitet upptagen här är att delta i utvecklingen av Gotland som pilotområde för hållbart
energisystem. Förvaltningen har bidragit i Energimyndighetens arbete med den färdplan till
ett hållbart energisystem på Gotland som lämnades in i april. Sökt och startat upp etapp 1
av Energicentrum Gotland. I övrigt deltagit i styr- referensgrupper och medverkat i seminarier inom ett antal av de energiprojekt som pågår på ön, samt initierat förstudie om elflyg
till Gotland.
Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Förvaltningen bidrar genom aktivt arbete i en mängd vattenrelaterade grupper och projekt,
såväl externa som interna, bland vilka kan nämnas
•
•
•
•
•

samordning och uppföljning av VA-planen
vatten i odlingslandskapet (Länsstyrelsen, LRF)
samarbetsprojektet Blått centrum Gotland (Länsstyrelsen, UUCG)
Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp
SCARCE-projektet (värderingsmodeller vid vattenbrist, SGU, RISE).

Ett antal större vattenrelaterade ärenden har handlagts, under året kan speciellt nämnas Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning i Slite, företaget SMA Mineral planerade kalktäkt i
Klintehamn samt ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk.
Vattenfrågorna har under perioden 2016-2019 varit om möjligt ännu mer i centrum av
samhällsdebatten än tidigare, främst på grund av ett antal nederbördsfattiga år vilket fått extra mycket uppmärksamhet. Hela perioden har präglats av låga grundvattennivåer och för
2018 och 2019 även utbredd högsommartorka, vilket medförde stora konsekvenser för det
gotländska samhället. Förvaltningen har följt utvecklingen, aktivt deltagit i framtagandet av
en helt ny VA-planering för Region Gotland, liksom i ett flertal andra interna och externa
samarbeten. Försöksverksamheten Blått centrum Gotland etablerades under perioden, vilket genererat en rad projekt, ofta med forskningsanknytning samt aktiviteter i rollen som
regionalt kunskapscentrum.
Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

En aktivitet är att öka användningen av digitala mötesformer inom Region Gotland. Regionens reseriktlinje går i linje med detta. Skype används mer och mer vid exempelvis möten
och rekryteringar.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Inom måltid finns en aktivitet för att meny- och receptplanera för ökad andel vegetariska
måltider, minskad andel kött och ökad ekologiska och närproducerade livsmedel. Detta arbete fortlöper bland annat med att säsongsanpassa insatser gällande råkostutbudet för att
öka andelen grönsaker som är i säsong och närproducerat. Fler kök kommer erbjuda fristående vegetariskt alternativ. En framgångsfaktor för att lyckas är uppnå en allmän acceptans för hållbara måltider.
En annan aktivitet är att ta fram en modell för att mäta svinn och ta fram åtgärdsplan för
att minska svinn inom måltid. En modell är identifierad och arbete ska ske för att genomföra rutinmässiga mätningar. Mätningar görs för att få fram en baslinje och därefter ta fram
lämpliga åtgärder.
Några andra insatser som förvaltningen svarar för eller genomfört för att ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse:
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Få in klimatmål i RUS både som eget område och horisontellt.
Delaktighet i utformande av klimatkrav i upphandlingar.
Deltagande i Vinnova-projekt om regionala koldioxidbudgetar.
Samverkat med Länsstyrelsen i arbetet med ny regional energi- och klimatstrategi.
Deltagande i Biogas Reserch Center för att få underlag till ny biogasstrategi för Gotland.
• Satsning på fossiloberoende fordon där så är möjligt.
• Förändring av infrastruktur inom IT-området medför bland annat drift och övervakning nu kan ske från centralt håll, minskar åkande mellan lokaler för att avhjälpa fel.
•
•
•
•
•

Under planperioden 2016-2019 har de ekologiska inköpen utvecklats från ca 21,5 till 28,5
procent. Närproducerat har utvecklats från ca 15 till 17 procent.
18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Förvaltningen ansvarar för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi som ska vara klar i
slutet av 2020 och peka ut inriktningen för utvecklingsarbetet för olika gotländska aktörer.
Under året har det varit extra fokus på att skapa förutsättningar för byggnation av studentbostäder med 12-månaders kontrakt och hyreslägenheter. Pågående försäljningsarbete med
bland annat. Romapaketet samt Korsbygården i Lärbro för att stimulera tillväxt och aktiviteter på landsbygden. Dubbel markanvisning pågår där så är lämpligt.
Arbetet med att ta fram ett program för Klintehamn har tagit avstamp i en genomförd
medborgardialog, varefter de ambitioner och behov som framkom av dialogen fått utgöra
själva uppdraget för programmet. Det delvis nya arbetssättet med en dialogbaserad process,
som möjliggjort ett fördjupat lokalt engagemang, har upplevts som positivt av alla inblandade parter. Programmet antogs 23 september av regionfullmäktige
Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats under planperioden men löpt långsamt på
grund av resursbrist. I början av 2020 startar projektet på nytt och ny översiktsplan för
Gotland beräknas kunna antas årsskiftet 2022/23

5

Kvalitet (mål 19-22)

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara olika
hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara eller
tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen
kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att regionen använder
skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

Inom målområdet kvalitet är samtliga fyra mål tillämpliga och ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplan. Beslutade aktiviteter i planen syftar indirekt, tillsammans med ordinarie verksamhet, till att uppnå god kvalitet i skola, vård och omsorg samt att tillgänglighet till Region Gotland upplevs god. Detta utifrån regionstyrelseförvaltningens uppdrag
och mål att vara en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för Region Gotland
och Gotland.
Då förvaltningen har ett uppdrag som vänder sig till hela Region Gotland och syftar till att
stärka måluppfyllelse för samtliga verksamheter beskrivs förvaltningens kvalitet inte uppdelat per respektive mål utan som en helhet.
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Resultat brukarundersökningar

Förvaltningen har under året genomfört/tagit del av brukarundersökningar för ett antal
tjänster. Förutom via enkäter sker uppföljning av kundnöjdhet även i dialogform. Undersökningarna visar i huvudsak att förvaltningens kunder är nöjda med verksamheten. De
målgrupper som lämnat synpunkter är såväl interna kunder som medborgare/brukare.
Inom IT området har 3 tjänsteområden undersökts utifrån nöjd-kund-index (NKI):
• Den digitala arbetsplatsen ökar från 63 till 66
• Telefonin ökar från 72 till 73
• Serverdriften tappar från 84 till 81
• Total kundnöjdhet IT ligger kvar på samma nivå som 2018, 73
Vid dialoger har det framkommit att leveranstiden för WiFi upplevs som lång. Förklaringen
till detta beror på brist på externa tekniker.
Inom måltidsområdet följs kvalitet upp dels genom daglig kontakt med gästerna, genom
pictogram och NKI-mätningar samt i kunddialoger på olika nivåer inom organisationen.
2019 års NKI ligger nära föregående år (66 i jmf med 67), visar överlag små variationer och
det är svårt att se några uppenbara enskilda utvecklingsområden. Svaren i fritextfältet, synpunkter på hur maten lagas, beställningsförfarandet och överlag en blandning av positiva
kommentarer och förslag på utvecklingsområden, är i linje med vad som förmedlas i kundmöten. Resultatet visar att 84% känner till överenskommelsen mellan måltid och den egna
förvaltningen och att samma andel, 84%, anser att den egna verksamheten får den måltidsservice som överenskommits.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

En brukarenkät som riktar sig till besökare på allmänhetens bad (114 svarande) ger, på en
6-gradig skala där 6 är bäst, följande medelvärden kring:
• Badet motsvarar mina förväntningar – 4,7 (4,8)
• Jag känner mig trygg och säker på badet - 5,6 (5,4)
• Det är städat och fräscht i dusch och omklädningsrummen – 5,2 (5,2)
• Det är städat och fräscht i simhallen – 5,3 (5,2)
• Personalen hälsade mig välkommen – 5,5 (5,5)
• Personalen kunde svara på mina frågor – 5,5 (5,6)
• Badets öppettider passar mig – 4,5 (4,6)
• Nöjd med badets utbud – 4,7 (4,8)
Undersökningen visar att öppettiderna är en fråga som berör många och det är svårt att nå
upp till allas förväntningar.
När det gäller enkäten för bokning/bidrag/fritidsanläggningar så inkom 142 svar. Skala
1-10, där 10 är bäst.
• Bokningsservice som helhet – 7,7 (7,4)
• Om du tänker bidragshandläggningen som helhet – 7,8 (7,0)
• Hur väl uppfyller bidragshandläggningen dina förväntningar – 7,4 (6,9)
• Om du tänker på de kommunala anläggningarna som helhet,
hur nöjd är du då med dem – 6,4 (6,7)
• Tänk dig den perfekta kommunala anläggningen,
hur nära ett sånt ideal tycker du att kommunens anläggningar kommer – 5,8 (6,3)
• Hur nöjd är du med in- och utlämning av hyrd utrustning – 8,1 (8,6)
• Motsvarar hemsidan dina förväntningar – 6,7 (6,1)
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Resultatet visar att såväl bokning och bidragshandläggningen levt upp lite bättre till förväntningarna. Svaren kring anläggningarna är dock sämre än förra året det vill säga man
förväntar sig mer.
Uppföljningen av Almedalsveckan visar att merparten av arrangörerna upplever att
veckan till stor del uppfyller deras förväntningar. På en tiogradig skala ges bedömningen
7,9. Under de senare åren har fokus legat på att samordna den service och support som ges
inom Region Gotland och de delar som ingår i Almedalsveckan som projekt (program,
presscenter, trafik, säkerhet, markupplåtelse samt allmänna frågor). När det gäller den upplevda servicenivån, stödet och tillgängligheten till Region Gotland ger arrangörerna betyg
mellan 5,1 och 5,2 på en sexgradig skala vilket pekar på att den gemensamma service som
regionen ger, ligger på en fortsatt mycket god nivå. Sedan 2017 har betyget ökat med 0,50,6 enheter inom alla tre områden.
Andra tjänster har framför allt följts upp i dialogform i olika forum så som strategiska nätverk/koncernledningsgrupp m fl. Detta för att skapa delaktighet i utveckling av verksamheten.
Tillgänglighet

Upplevelsen av regionens service påverkas genom alla de möten och dagliga kontakter som
sker med och inom Region Gotlands olika verksamheter. Nedan följer ett antal insatser, utvecklingsarbeten och mätningar som genomförts för att nå ökad tillgänglighet:
•

•

•
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•

•

Servicemätningens resultat för Region Gotland som helhet, visar en försämring vad
gäller tillgängligheten på telefon generellt för regionen under 2019. Tillgängligheten
gäller andelen kontakt med handläggare inom 60 sekunder inom olika verksamhetsfrågor vilken i årets mätning har försämrats (44 procent). Detta resultat ligger under
genomsnittet i andra likvärdiga kommuner (2018: 47 procent, 2017: 37 procent).
Ett utvecklingsarbete för att utveckla regionupplysningen till kundtjänst pågår. För
att skapa utrymme för mer tidskrävande samtal behöver andelen interna samtal till
funktionen minska avsevärt. Som internt stöd infördes under året en ny digital telefonkatalog. Målet var att minska antalet interna samtal med 50 procent. Resultatet
blev en minskning med 19 procent. En del av resultatet förklaras av att antalet samtal
ökade strax efter införandet. Även e-postkontakterna till regionupplysningen ökade
något, eftersom många medarbetare ville ställa frågor och även uppdatera sin information i telefonkatalogen.
Tillgänglighet är i fokus i arbetet med hemsidan. Målsättningen är att gotland.se ska
uppfylla samtliga krav i de internationellt etablerade rekommendationerna när det
gäller tillgänglighet. Under året har ytterligare vidtagits. Arbetet följer den åtgärdsplan
som gjordes, efter att en extern genomlysning av webbplatsen gjordes.
Aktivt arbete med regionens centrala Facebooksida är viktigt för upplevelsen av
regionens tillgänglighet. Facebooks betydelse som kanal för regionens samhällskommunikation bara ökar. Regionens Facebooksida hade vid årsskiftet 2019/2020 drygt
7 800 följare, vilket är en ökning med drygt 1 300 sedan förra årsskiftet. En gemensam strategi för de sociala kanaler som regionen använder för sin samhällskommunikation tas fram årligen. Målsättningen är bland annat att öka antalet följare i olika sociala medier, öka produktionen av egna berättelser och öka användningen av film och
bild i berättandet.
För att öka tillgängligheten till biblioteken under obemannade tider och för att uppleva att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen har
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det under året öppnats två meröppna bibliotek. I Roma öppnades det första meröppna biblioteket i april 2019 och har idag 120 registrerade meröppetlåntagare. I december öppnades det andra meröppna biblioteket. Detta i Slite som nu har ca 30
meröppna låntagare. Under 2020 planeras även biblioteket i Hemse bli meröppet.
Budget- och skuldrådgivningen har god tillgänglighet per telefon. Under hösten
infördes telefontider för att bättre kunna planlägga besökstider. Väntetiderna för personligt besök ligger på 7-8 veckor vilket är en ökning från 2015-2016 då väntetiderna
var 4-5 veckor. Orsaken till de längre köerna är liksom ifjol att fler besökare än tidigare ansöker om skuldsanering vilket innebär mer administrativt arbete.
Mina meddelanden för digital kommunikation med medborgarna är infört. Arbetet
med att införa Mina sidor är påbörjat.
Genom utbyggnaden av e-tjänster, som idag är fler än 170, ökas tillgängligheten till
Region Gotland. Exempelvis kan man via e-tjänst idag lämna in bygglovsansökningar, anmäla och betala till flertal tjänster, 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan
En förstudie pågår kring e-arkiv och kommer att avrapporteras i början av 2020.

Utvecklingsarbeten

Inom varje förvaltning ska det finnas ett organiserat sätt att leda och utveckla kvalitetsarbetet. För att säkerställa en god kvalitet ska processer, rutiner och arbetssätt följas upp, analyseras och förbättras vid behov. Regionstyrelseförvaltningen är en relativt ny förvaltning
och fokus har varit att få ihop helheten. Detta har genomförts samtidigt som ett stort besparingsarbete genomförts. Det systematiska kvalitetsarbetet har därför varit relativt undansatt men är nu under utveckling. Bland annat har en kartläggning genomförts där ett urval
av chefer inom förvaltningen intervjuats om systematiskt kvalitetsarbetet.
Kartläggningen har sammanställts i en rapport som visar följande utvecklingsområden:
Skapa en kultur som ser värdet av att utveckla verksamheten tillsammans med dem
verksamheten är till för
• Mer systematiskt ta reda på kunders och intressenters behov
• Förbättra samverkan mellan avdelningar och verksamheter inom förvaltningen – bli
mer processorienterade
• Skapa mål och system för att följa upp kvalitet
• Tydliggöra kvalitetsnivåer
• Fortsatt diskussion om styrning och stöd
Dessa utvecklingsområden kommer bland annat hanteras i verksamhetsplaneringen 2020.
•

I det följande beskrivs arbetet med de aktiviteter som upptagits i verksamhetsplanen 2019
för att ge ett positivt bidrag till måluppfyllelse i verksamheterna:

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

•
•
•
•

Arbetet med att ta fram en beskrivande karta över samtliga styrande dokument inkl
modell för framtagande, implementering, revidering och uppföljning har inte genomförts utifrån bristande resurser men har nystartas under 2020.
På budgetberedningen rapporterades arbetet med att beskriva förutsättningarna och
planen för Region Gotlands regionala utvecklingsansvar.
Etablerande av regionkansli med processansvar för informationshantering har genomförts.
Implementeringen av beslutsstödsystem fortlöper, alla delprojekt är påbörjade och
utbildning och utrullning är genomförd. Alla chefer har lagt budget för 2020 i systemet. Verksamhetsplaner för 2020 kommer inom kort finnas i system.
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Säkerställande av att modell för objektsförvaltning tillämpas inom Region Gotland
fortlöper. Under 2020 ligger fokus på sjukvården som med Framtidens vårdinformations miljö (FVM) har behov av att etablera objektsförvaltning i större omfattning.
Ett sammanhållet program för ekonomisk stabilitet i Region Gotland 2020-2022 är
beslutat. En programledare är utsedd som ska hålla ihop de olika projekten.
Förändrad planeringsprocess är implementerad. Där ska bland annat samtliga
nämnder tidigare i processen beskriva större investeringsbehov framåt.
Nya mål i styrkortet för mandatperioden är beslutade i regionfullmäktige. Indikatorer är beslutade av regiondirektör och information ges till RSAU i januari.
Kartläggning av processer pågår inom HR för att effektivisera och digitalisera.
Detta bland annat genom projektet Digital HR där målsättningen är att digitalisera
för att uppfylla kraven gällande dataskyddsförordning men även att hitta effektivare
arbetssätt för att frigöra resurser för bland annat stöd.
Riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling finns framtagna.
En processkartläggning av prioriterade områden för fortsatt digitalisering och effektivisering har genomförts inom förvaltningen. Åtgärder tas nu vidare på avdelningsnivå med stöd av förvaltningens digitaliseringsgrupp.
Förseningar beträffande beslutade ombyggnationer av kök föreligger för Terranova
och Gråbo samt Södervärn. Planering av upprustning av mottagningskök och
Strandgärdets kök pågår. En uppdaterad kostnadsberäkning av samtliga kvarvarande ombyggnader av kök utifrån tidigare kostutredning har presenterats.
Arbetet med att implementera den regionala mat och livsmedelsstrategin fortskrider. Detta bland annat genom samarbetsforum mat och livsmedel med Länsstyrelsen, privata aktörer, organisationer och universitet. Strategin sträcker sig till 2027.
Inom förvaltningen pågår framtagande av nyckeltal för utvärdering och uppföljning. Avdelningarna har kommit olika långt och detta arbete behöver intensifieras.
Förvaltningen har utvärderat gällande finansieringsmodell och ny modell för telefoni införs från 2020. Infrastrukturen för telefoni kommer då att anslagsfinansieras.
Framtagande av objektsförvaltningsplaner för samtliga förvaltningsobjekt pågår.
Avdelningarna har här kommit olika långt.
Kommunikationsplan för förvaltningen har avvaktats nya intranätet. Arbetet intensifieras under 2020.
Arbetet med att säkerställa digital nämndhantering inom överförmyndarverksameten är genomfört.
Inkomna synpunkter

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Totalt inkom 148 synpunkter till regionens brevlåda under 2019. Regionstyrelseförvaltningen hanterade 62 av dessa. Övriga fördelades till berörda nämnder.
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Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

1 tycker att informationen på hemsidan var bra kring EUvalet

5 rör baden - klagomål på öppettider, omklädningsrum,
fel information om öppettider på dörren och på gotland.se
även att ljudnivån kan vara för hög.

1 berömmer regionens kompetenta medarbetare och den
korrekta informationen från regionupplysningen

1 tycker att det är långt knappval när man ringer Region
Gotland och att sjukvårdens knappval borde ligga först
4 rör maten inom äldreomsorg och skola - dålig mat och
att maten ibland tar slut på skolan
1 tycker att Region Gotland borde bli bättre på att berätta
allt bra som görs inom Region Gotland
1 missnöjd med posthanteringen kring kallelser till vården
1 tycker att det är skräpigt bakom ishallen
2 handlar om vigslar - en tycker att det är dyrt att betala
1100:- för en borglig vigsel och en ifrågasätter regelverket
för vigslar
2 personer tycker att öppettiderna i ishallen bör utökas
samt att säsongen bör förlängas och inte sluta i mars
1 rör regionens medverkan/initiativ i olika galor - finns
många områden som behöver uppmärksammas

Åtgärder
Alla personer, förutom sex, som vill ha svar har fått personliga svar och synpunkterna behandlas i respektive verksamhet. Detta bland annat beroende på att synpunkterna är inkomna sent under året.
Tabell 1: Sammanställning analys inkomna synpunkter jan-dec 2019

Analys och eventuella åtgärder

Av de inkomna synpunkterna som hanterats av förvaltningen kan 42 inte klassas som positiva eller negativa utan är mer av förbättringskaraktär. Det är 18 negativa synpunkter och 2
positiva. Förbättringsförslagen är många och inom alla områden t ex, att upprätta en skatebordpark i Slite, att alla blommor på Almedalsveckan borde vara gotländska och förslag
vad Region Gotland kan göra för att motverka klimatförändringar: Det inkommer även
synpunkter av mer frågekaraktär såsom t ex varför vi serverar viss sorts mat. Samtliga synpunkter hanteras inom verksamheten och ger underlag för dialog och förbättring.
5.2

Delaktighet

Regionstyrelseförvaltningens verksamheter riktar sig såväl internt som externt. Att utveckla
verksamheten i nära dialog är en förutsättning för att kunna möta såväl dagens som framtidens förväntningar.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

För utveckling av verksamhet med regioninternt fokus sker dialog i forum som kunduppföljningsmöten, råd av olika slag som kvalitetsråd och upphandlingsråd, produktionsmöten,
leverantörsmöten, kommittéer, strategiska nätverk och samverkansmöten. Dessutom sker
dialog i dagliga möten och genom besök och avstämningar.
För utveckling av verksamhet med externt fokus sker dialog med en rad aktörer. Det handlar t ex om intresseföreningar, myndigheter, Uppsala universitet, företag, föreningar, organisationer och nätverk. Dialogerna sker i en rad olika former och forum och det kan t ex
handla om nätverksmöten, riktade gruppmöten, referensgrupper och utvecklingsgrupper
och olika råd.
Inom förvaltningen sker detta arbete med olika grad av planering och ett identifierat utvecklingsbehov är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet som också omfattar detta område.
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Under året beslutades att inrätta en samrådsgrupp för personer med funktionsnedsättning
inom regionstyrelsens verksamhetsområde. Första mötet sker i januari 2020.

6

Medarbetare
För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
(Region Gotlands styrkort)

Regionstyrelseförvaltningen har en roll både i att leda, driva och utveckla det regionövergripande personalstrategiska arbetet och att också utveckla medarbetarområdet i den egna förvaltningen. I detta kapitel kommenteras både förvaltningens inre arbete och aktiviteter som
görs i det regionövergripande perspektivet.
6.1

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
(mål 23)

Majoriteten av förvaltningens medarbetare är motiverade. 92 procent upplever sitt arbete
som meningsfullt, 80 procent upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet och
76 procent ser fram emot att gå till arbetet. Samtliga värden inom området har gått fram
något jämfört med medarbetaruppföljningarna 2017 och 2018.
Aktiviteter som genomförts i verksamheterna utifrån tidigare medarbetaruppföljning som
syftar till att möjliggöra för medarbetarna att bidra till verksamhetsutveckling har bland annat varit att arbeta med att tydliggöra roller och ansvarsfördelning samt översyn av mötesstrukturer för att åstadkomma bättre samarbete. Aktiviteterna som genomförts bedöms ha
gett positivt effekt då värdena förbättrats sedan föregående mätningar.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

På regionövergripande nivå har under året genomförts ett antal insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket både internt och externt. Bland annat har tre löften för Region Gotland tagits fram, en grupp med kommunikation och HR från alla förvaltningar har skapats
för att planera och genomföra aktiviteter som syftar till att attrahera och behålla medarbetare utifrån ett koncernperspektiv. Under hösten påbörjades ett arbete med att implementera regionens arbetsgivarlöften.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

En strategi för sociala medier kopplat till arbetsgivarvarumärket har utarbetats och ett arbete har påbörjats för att attrahera nya medarbetare genom sociala medier och gotland.se.
Ett antal mässor har genomförts med regionens medverkan, både på Gotland och på fastlandet. En ny redaktion för att samordna arbetsgivarkommunikation med samhällsinformation är på gång.
Vidare har arbeten med digital introduktion och skapande av en Pre-boardingprocess samt
att synliggöra regionens karriärvägar påbörjats, utöver detta har en förmånsbroschyr för
medarbetare i region Gotland tagits fram.
Regionens nya intranät är på plats, utbildningsinsatser har ägt rum under hösten, och implementering fortsätter under 2020.
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Bidrag till måluppfyllelse

Förvaltningens resultat inom området har haft en positiv utveckling under perioden, från
81 procent nöjda medarbetare 2017 till 83 procent nöjda 2019. Bedömningen är att förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelsen.
6.2

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna (mål 24)

Medarbetarna är fortsatt överlag nöjda med sina ledare. Drygt 80 procent av medarbetarna
upplever att cheferna visar förtroende för sina medarbetare och att de ges förutsättningar
att ta ansvar i sitt arbete. I 2017 års undersökning var ett utvecklingsområde att cheferna
inte visar uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser i tillräckligt hög omfattning. Glädjande har andelen positiva rörande uppskattning från chef ökat från 67 procent 2017 till 72
procent 2019.
Aktiviteter som genomförts inom området utifrån tidigare medarbetaruppföljning har
bland annat varit utformning av spelregler för en god arbetsmiljö samt översyn av mötesstrukturer. Exempel på andra aktiviteter har varit att träna på att ge och få feedback samt
att ge varandra tydlig återkoppling samt teambildningsaktiviteter.
De aktiviteter som genomförts bedöms har gett positiv effekt då värdena inom frågorna
har förbättrats.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

Utvecklingsuppdraget Ett Region Gotland har pågått hela året. Syftet är att få gemensam
organisationskultur för Region Gotland som ska bidra till intern stolthet, enhetlighet och
engagerade medarbetare. I slutänden ska det gynna medborgare, brukare, kunder, dvs dem
vi är till för. Arbetet har bland annat bestått av en kartläggningsfas för att utifrån det resultatet föreslå aktiviteter för en förflyttning mot önskat läge. Under hösten redovisades kartläggningen och arbetet med resultatet fortsätter i en genomförandefas under 2020.
Som en aktivitet i organisationskulturarbetet har en utbildning i förändringsledning för regionens chefer tagits fram under hösten. Ett antal chefer har genomfört utbildningen under
2019 och övriga chefer inom regionen genomgår utbildningen under 2020.
En reviderad ledarstrategi för region Gotland finns framtagen och har synkats med organisationskulturarbetet. En plan för implementering samt igångsättande av aktiviteter utifrån
strategin finns. Innehållet i chefsutbildningarna är uppdaterade utifrån strategin samt ett antal ytterligare utbildningar igångsatta utifrån delen i strategin som handlar om Byggstenar i
ledarskapet.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Dialoger förs kring hur resurserna kan användas på bästa sätt och vilket stöd cheferna behöver för att kunna utföra sitt arbete. För att utveckla information riktad till chefer skickar
HR-avdelningen ut ett informationsbrev via mejl till regionens chefer fyra gånger per år.
Bidrag till måluppfyllelse

Förvaltningens resultat inom området har gått framåt under perioden, från 75 procent
nöjda medarbetare 2017 till 78 procent nöjda 2019. Bedömningen är att förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelsen.
6.3

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

En majoritet av medarbetarna, 86 procent, är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som
förväntas av dem i sitt arbete. Däremot upplever endast 64 procent att arbetsplatsens mål
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följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Jämfört med 2018 års temperaturmätning har frågan gått framåt med 5 procent-enheter, men är fortfarande att betrakta som ett utvecklingsområde.
Aktiviteter som genomförts utifrån tidigare medarbetarundersökning har bland annat varit
att tydliggöra roller och ansvarsfördelning, att arbeta med mål och roller, bland annat genom information och dialog om regionens mål, koncernledningsgruppens fokusområden,
avdelningens uppdrag och resultat samt ett medvetet arbete för ökad förståelse för rolltagande och verksamhet
Dialoger har också förts kring verksamhetsplanen. Vidare har arbete gjorts för att förtydliga
arbetsgruppers grunduppdrag samt upprättande av tydliga medarbetarkontrakt.
De aktiviteter som genomförts har till delar gett positiv effekt i resultatet på förvaltningsnivå. Medarbetarnas upplevelse av att veta vad som förväntas av dem i sitt arbete har
dock gått tillbaka lite, men har fortfarande ett mycket högt värde.
Samtliga nyanställda medarbetare och chefer bjuds in till en förvaltningsgemensam introduktion. För att förstärka chefsintroduktionen bjuds även nyrekryterade chefer in till en
särskild introduktion.
Bidrag till måluppfyllelse

Förvaltningens resultat inom frågeområdet har haft en positiv utveckling under perioden,
från 77 procent nöjda medarbetare 2017 till 79 procent nöjda 2019. Bedömningen är att
förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelsen.
6.4

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
(mål 26)

Bidrag till måluppfyllelse

Under perioden har det psykosociala arbetsmiljöindexet gått tillbaka marginellt, men är
fortfarande ett bra värde, och förvaltningens sjuktal klarar inte regionens målvärde om 4,5,
bedömningen är därför att förvaltningen delvis bidrar till måluppfyllelsen
6.4.1

Arbetsmiljö/sjuktal

I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Förvaltningens sjuktal under perioden var 5,8, vilket innebär en liten ökning jämfört med
samma period föregående år då sjuktalet var 5,6. Hälften av avdelningarna har ett sjuktal
över regionens målnivå om högst 4,5. Jämfört med föregående period ses en ökning av
sjuktalet framför allt vid avdelningarna kommunikation, kultur och fritid samt måltid.
De sedan tidigare relativt höga sjuktalen vid måltid (7,9) och försörjning (7,3) kvarstår,
bland annat beroende på såväl långtidssjukskrivningar som kortare sjukfrånvaro.
Arbetet inom måltid och städverksamheten är kvinnodominerat, fysiskt tungt och stressigt.
Åtgärder som genomförts för att minska sjuktalet har bland annat varit att förbättra den fy-
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siska arbetsmiljön genom att arbeta löpande med att åtgärda brister samt att utöka hjälpmedel, bra utrustning och arbetsredskap. Vid måltidsverksamheten har pooltjänst införts samt
köp av städ och tvättjänst förväntas ha en positiv effekt framåt.
Under perioden har en kartläggning av läget i måltidsverksamheten gjorts. Resultatet av
kartläggningen visar bland annat på en tung och stressig fysisk miljö där medarbetarna har
svårt att ta ut flextid eller ha ork för träning på sin fritid. Vilka åtgärder som ska vidtas utifrån kartläggningen är ännu ej beslutade. En kartläggning av läget vid försörjningsverksamheten kommer att påbörjas under våren 2020.
Vid kultur och fritid beror ökningen av sjuktalet bland annat på ökning av sjukskrivningar
>90 dagar. Rehabiliteringsutredningar pågår och kontakt med HR har tagits för att få stöd i
arbetet.
Vid kommunikationsavdelningen beror det höga sjuktalet både på kort- respektive långtidssjukfrånvaro. Ett flertal rehabiliteringsutredningar pågår i samverkan med HR. Möjliga faktorer som kan ha bidragit till det högre sjuktalet är förändringar i verksamheten och att
fortsätta arbeta med den psykosociala arbetsmiljön är av vikt.
Förvaltningens pågående rehabiliteringsärenden har ökat jämfört med föregående år. Den
vanligaste orsaken för ett rehabiliteringsärende är långtidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaro som rehabiliteringsorsak är också relativt vanlig och har ökat jämfört med föregående
år. De sjukdomstyper som är mest frekventa är fysiska sjukdomar, psykisk ohälsa samt infektion/förkylning. Infektion/förkylning är den sjukdomstyp som ökat mest jämfört med
föregående år. En stor majoritet av rehabiliteringsärendena bedöms övervägande inte vara
arbetsrelaterade.
Som en del i förvaltningens proaktiva hälsoarbete har en föreläsningsserie kring livsstilsfrågor såsom stresshantering och återhämtning, kost, motion samt sömn genomförts under
perioden.
I 2019 års medarbetaruppföljning angav cirka 65 procent av medarbetarna att de har en
rimlig stressnivå i arbetet, respektive att de får stöd vid hög arbetsbelastning av sin chef. En
majoritet, 78 procent, får tillräckligt med återhämtning mellan arbetspassen.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Cirka 60 procent anger att arbetsplatsen är fri från konflikter och att det är lätt att få saker
genomförda på densamma. Efter 2017 års uppföljning, då endast 49 procent av medarbetarna var av uppfattningen att arbetsplatsen var fri från konflikter respektive 61 procent att
det var lätt att få saker genomförda, har ett antal verksamheter arbetat med frågeställningarna, vilket gett resultat, men de är fortfarande utvecklingsområden på förvaltningen.
Psykosocial arbetsmiljöindex, var 74, vilket innebär en liten tillbakagång jämfört med 2018,
då värdet var 75, jämfört med 2017 har dock indexet ökat med 3 procentenheter och bedöms som ett grönt värde.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

På regionövergripande nivå pågår ett antal aktiviteter för att få ned sjuktalen och få friskare
medarbetare. En ny arbetsmiljö- och hälsopolicy är framtagen och har gått vidare för politiskt beslut. Ett arbete pågår med framtagande och förankring av en regionövergripande
riktlinje för friskvård. Investeringar har genomförts i regionens gemensamma gym på Kor-
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pen genom inköp av utrustning. Vidare har företagshälsovårdsutbudet setts över och utvecklats i en mer proaktiv riktning. Samarbeten med andra aktörer som Försäkringskassan
har skett kontinuerligt.
Utbildningar inom området har skett löpande, bland annat en satsning på Det svåra samtalet som chefer och nyckelpersoner fått möjlighet att ta del av. Föreläsningar kring vad det
innebär att vara anställd i Region Gotland, dvs regler och riktlinjer samt hur vi tillsammans
bidrar till en god arbetsplats och arbetsmiljö, har genomförts ett flertal gånger vid olika arbetsplatser och fortsätter under 2020.
Under året har medel för tidig lokal omställning från Omställningsfonden motsvarande
cirka 4,5 mnkr fördelats ut till förvaltningarna, medlen har använts till kompetensutveckling
samt stöd vid ohälsa.
6.4.2

Jämställdhet

I jämställdhetsplanen finns ett antal aktiviteter beslutade inom områdena arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling, rekrytering och lönefrågor. Nedan beskrivs delar av förvaltningens arbete under 2019.
Jämställdhetsplanen har gåtts igenom vid arbetsplatsträffar. Vid tillsättning av tjänster försöker arbetsgivaren i möjligaste mån att tillgodose önskemål utökning av sysselsättningsgrad för de medarbetare som så önskar för att minska antalet oönskade deltider. Ett arbete
med att förbereda inför heltid som norm pågår.
I samband med analys av lönekartläggningen har yrkesgrupperna bibliotekarie och receptionist/telefonist ansetts haft ett lägre löneläge i jämförelse med andra likvärdiga befattningar, varför de prioriterades i lönerörelse 2019. Satsningen på receptionist/receptionist
bedöms ha gett effekt, däremot kommer en fortsatt satsning på bibliotekarier utifrån jämställdhet att göras i lönerörelse 2020 tillsammans med badvaktmästare och chefer inom
måltidsverksamheten.
Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som revideras årligen vid medarbetarsamtalet. Utvecklingsplanen ska innehålla insatser såsom utbildningar, föreläsningar, studiebesök och andra aktiviteter som kan bidra till att medarbetaren har den kompetens som
behövs för att möta framtidens krav.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

82 procent av medarbetarna upplever att det fungerar bra att förena arbete med föräldraskap på arbetsplatsen. För att öka möjlighet att kombinera föräldraskap med arbetet förs
bland annat dialoger kring mötesstrukturer.
Få känner sig diskriminerade på arbetsplatserna, i medarbetaruppföljningen 2019 angav 94
procent att arbetsplatsen var fri från diskriminering, 2018 var värdet 91. Vidare vet 89 procent vem de ska vända sig till om de blivit utsatta för, eller ser någon annan bli utsatt för,
kränkande särbehandling, 2018 var resultatet 87 procent.
Efter 2018 års medarbetaruppföljning uppmanades samtliga chefer att informera sina medarbetare om vilket stöd som finns att få för den som utsätts för kränkande särbehandling
samt vart man vänder sig, vilket kan vara en faktor till att kunskapen hos medarbetarna
ökat något.
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Medarbetarundersökning 2019

Regionstyrelseförvaltningen hade en mycket bra svarsfrekvens, 88 procent av medarbetarna
besvarade medarbetarenkäten. Årets resultat visar att samtliga index är gröna, vilket innebär
något förbättrade resultat jämfört med föregående stora medarbetarundersökning 2017.
Förvaltningen har en stor andel engagerade medarbetare, det finns också en energi och tydlighet. Medarbetarna upplever framför allt en förbättrad teameffektivitet. Även områdena
ledarskap och hållbart medarbetar engagemang har gått framåt något samtidigt som den
psykosociala arbetsmiljön backat något. På frågan kring hur troligt det är att du skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän har förvaltningen förbättrat sitt
resultat jämfört med föregående år.
Förvaltningens utvecklingsområden rör framför allt konflikter på arbetsplatsen, om det är
lätt att få saker genomförda samt att få regelbunden feedback av sin chef.
De största förbättringarna jämfört med uppföljningen 2018 rör arbetsfördelningen på arbetsplatsen, uppföljning av arbetsplatsens mål samt att lära sig nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete.
Enkätresultatet ger en god grund för fortsatt utveckling och handlingsplaner utifrån 2019
års undersökning är under framtagande i samtliga verksamheter.
6.6

Rekryteringsutmaningar

En uppdaterad kompetensförsörjningsplan som är kopplad till regionens övergripande plan
finns. De aktiviteter som genomförts under årets för att klara rekryteringsutmaningarna är
bland annat att arbeta med lönebildning med syfte att kunna behålla, attrahera och rekrytera medarbetare. Flera av förvaltningens yrkesgrupper bedöms vara svårrekryterade på
grund av löneläget, såsom t ex seniora kommunikatörer och HR-specialister
För att nå framgång med att både rekrytera och behålla kompetenta medarbetare behöver
förvaltningen erbjuda mera konkurrenskraftiga löner till bland annat nämnda grupper. I lönerörelse 2019 genomfördes särskilda satsning gentemot vissa svårrekryterade grupper och
förvaltningen kan konstatera att rekryteringsförutsättningarna förbättrats genom satsningen.

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

En intern rekryteringsutbildning har genomförts för en förbättrad och mera kvalitetssäkrad
process. Andra aktiviteter som vidtagits är en breddad rekryteringsprocess med fokus på att
sprida annonser till potentiella sökanden samt marknadsföring av verksamheter genom att
synas i olika sammanhang. Övriga aktiviteter som pågått under året är att arbeta med arbetsmiljö, engagemang, digitalisering och effektivisering av processer samt rätt använd
kompetens, vilket ska bidra till mera attraktiva och meningsfulla uppdrag.
Att ta emot praktikanter och praoelever ingår i regionens strategiska kompetensförsörjningsplan för att på sikt attrahera ny kompetens. Under året har förvaltningen vid två tillfällen tagit emot högstadieelever, vilka genomfört en praovecka i grupp vid fem olika verksamheter, dvs gruppen har prao gemensamt en dag per verksamhet. Under hösten påbörjades planeringen inför ytterligare två prao-tillfällen under våren 2020 .
För att ytterligare stärka sina anställningar i regionen har 13 medarbetare från städ- respektive måltidsverksamheten under hösten påbörjat att ta B-körkort, en satsning som finansieras via medel från Omställningsfonden.
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Förberedelser inför Heltid som norm har pågått under perioden utifrån framtagen handlingsplan inom områdena organisation, bemanning, delaktighet samt arbetsmiljö. Vid samtliga rekryteringar eller förändringar gällande bemanning strävar verksamheterna efter att erbjuda heltidsanställningar.
Förvaltningen och kommunal har tillsammans bjudit in arbetsplatsombud och skyddsombud till information och dialog. Vidare har regionens projektledare för heltidsresan bjudits
in för att informera och ha dialog vid försörjnings- respektive måltidsavdelningens ledningsgrupper. En workshops är genomförd för samtliga medarbetare vid måltid med syftet
att ta konkreta steg mot heltid som norm, belysa, besvara och överkomma eventuella problem eller hinder som kan uppkomma vid införandet av heltid. Måltidsverksamheten ska
också, som en av flera pilotverksamheter i regionen, ingå i projektet kring strategisk bemanning och resursoptimering under 2020.
Som en del av resultatet med Heltidsresan kan ses att antalet medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad vid städenheterna har minskat med fem jämfört med föregående år,
vid måltidsverksamheten har antalet dock ökat med två. Vidare har den genomsnittliga
sysselsättningsgraden, både för totalt antal anställda samt för deltidsanställda, ökat något
vid ovan avdelningar jämfört med föregående period.
I årets medarbetarundersökning gick indexet Attraktiv arbetsgivare fram från -17 till -11,
vilket är ett av de bättre värdena i regionen. Värdena varierar stort mellan avdelningarna.
Vad som driver ambassadörerna, dvs de medarbetare som angav att det är mycket troligt
att de skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän, är bland annat att
de känner sig stolta över att arbeta i regionen, känner sig respekterade av sin chef och får
också stöd av sin chef när det behövs. Kritikerna, dvs de som inte kan rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän, anger bland annat lågt löneläge och ständiga besparingar som anledningar.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

På regionövergripande nivå har HR-avdelningen en projektledare centralt som samordnar
förvaltningarnas delprojekt i Heltidsresan. I arbetet med heltidsresan finns också en samordning till projektet Norma som handlar om breddad rekrytering och projektet som är under uppstart kring strategisk bemanning och resursoptimering.
6.7

Ledarskap

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Enligt höstens genomförda medarbetaruppföljning är 86 procent av förvaltningens chefer
nöjda och engagerade, vilket är ett förbättrat resultat jämfört med 2017 års undersökning
då engagemanget/nöjdheten var 82 procent. Cheferna upplever att de har ett meningsfullt
arbete, är motiverade i arbetet och är också stolta över att arbeta i regionen. De är insatta i
arbetsplatsens mål och vet hur verksamheten bidrar till att nå de övergripande målen. Det
främsta utvecklingsområdet är framför allt en rimlig stressnivå i arbetet.
För att möjliggöra ett hållbart ledarskap för både enhetschefer och avdelningschefer, t ex
genom färre antal underställda medarbetare och/eller mera renodlat processansvar, har fyra
nya enheter bildats under perioden; enheterna ekonomi och upphandling respektive kommunikation och kansli har delats upp i två enheter, vidare har en kulturenhet samt ett regionkansli bildats. Under hösten 2018 genomfördes en omorganisation vid avdelningen kvalitet och digitalisering, där ytterligare en enhet bildades. Totalt har följaktligen 5 nya enheter
bildats sedan 2018.

29 (48)

Region Gotland
Regionstyrelsen - RSF

Verksamhetsberättelse 2019

Förvaltningens enhetschefer hade föregående år i snitt 25 månadsanställda medarbetare, nu
är genomsnittet 20 medarbetare per chef. Antalet medarbetare varierar relativt mycket beroende på vilken typ av verksamhet chefen har ansvar för.
Andra åtgärder som genomförts för ett hållbart ledarskap är dialoger kring arbetsmiljö, arbetsbelastning, omfördelningar och omprioriteringar samt kollegiala utbyten för att samla
kompetens och kunskap. Arbete pågår för att skapa bra strukturer för ledningsgrupper och
stöd till chefer i syfte att utveckla rationella rutiner och processer som stöd i ledningsarbetet samt för strategiskt tänk. Vidare har livsstilsföreläsning kring återhämtning genomförts för en av avdelningarnas chefer och dess stödfunktioner
6.8

Lönebildning

För att underlätta rekryteringen av bristyrken gjordes i lönerörelse 2019 satsningar mot
upphandlare, HR-specialister, löneassistenter, kommunikatörer, samt handläggare vid överförmyndarnämndens kansli. Sedan satsningen genomfördes i början av året har rekryteringar av HR-specialist, kommunikatör samt löneassistent genomförts med lyckat resultat.
För att få än bättre effekt behöver lönesatsningarna på svårrekryterade yrkesgrupper fortsätta.
För att nå ökad jämställdhet prioriterades bibliotekarier och receptionist/telefonist i årets
lönerörelse. I 2019 års lönekartläggning kan noteras att satsningen på receptionist/telefonist gett effekt, dock kommer en fortsatt jämställdhetssatsning gentemot bibliotekarier att
fortsätta under 2020.
En analys och diskussion kring prioriteringsbehov i lönerörelse 2021 har påbörjats.
I förvaltningens regionövergripande uppdrag

På regionövergripande nivå genomförs lönekartläggningar årligen efter varje löneöversyn
och samtidigt görs även en sammanställning av hela regionens yrkande på lönebudget för
bristyrkessatsningar och jämställdhet, detta lyfts sedan till budgetberedningen. Vidare har
utbildningar i lönebildning genomförts för chefer inom ett antal förvaltningar, utbildningarna för övriga förvaltningar kommer att genomföras löpande.
6.9

Personalvolym

Under perioden har det totala antalet månadsanställda vid förvaltningen ökat med åtta jämfört med föregående period, av dessa är fyra tillsvidareanställningar och fyra tidsbegränsat
anställda.
Ökningen av antalet tillsvidareanställda medarbetare beror främst på tillfälliga dubbelanställningar, men också på satsningen på ett beslutsstödsystem i regionen

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Då antalet månadsanställda överstiger antalet årsarbetare med en, torde detta innebära att
antingen sysselsättningsgraden minskat för befintliga medarbetare alternativt att nyanställda
medarbetare anställts in på en lägre sysselsättningsgrad.
Den faktiskt arbetade tiden har ökat med totalt åtta månadsanställda medarbetare, av dessa
har den arbetade tiden för tillsvidareanställda årsarbetare ökat med nio och för tidsbegränsat anställda minskat med en. Ökningen av den faktiskt arbetade tiden för månadsanställda
harmonierar relativt väl med ökningen av antalet anställda årsarbetare. Den faktiskt arbetade tiden för timanställda har under perioden ökat med en årsarbetare.
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Personalkostnaderna för regionstyrelseförvaltningen har ökat med 5,2 procent under januari-december förhållande till samma period 2018. Den faktiskt arbetade tiden har för
samma period ökat med cirka 9 årsarbetare. Utöver effekt av löneöversyn så uppskattas
förvaltningens volymökning till 2 procentenheter. Vilket följer mönstret i tidigare analys.
Totalt antal anställda (månadsavlönade)
Motsvarande period
föregående år

2019-12-31
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

Diff.

635

631

4

45

41

4

680

672

8

Antal årsarbetare (månadsavlönade)
Motsvarande period
föregående år

2019-12-31
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

Diff.

603

595

8

41

41

-1

644

637

7

Faktiskt arbetad tid timmar
Motsvarande period
föregående år

2019 jan - dec
Tillsvidareanställda

Diff. (procent)

888 672

870 699

2

Visstidsanställda

66 009

68 527

-4

Timavlönade

76 849

74 971

3

1 031 530

1 014 196

Totalt

7

2

Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten
(det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

7.1

Resultat

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Årets resultat uppgår till +11,8 mnkr. En bidragande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på ytterligare sänkta kostnader.
Förvaltningen har sammantaget hanterat 60 mnkr i besparing inom treårsperioden 20172019. För 2020 har ytterligare 6,5 mnkr arbetats in i budget.
Årets överskott återfinns främst i centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare samt
förseningar i investeringar som medfört överskott inom kapitalkostnadsbudgeten och hyresbudgeten. Vidare återfinns överskott i verksamheten i form av löner och andra verksamhetskostnader. Överskotten har parerat kostnadsförda förstudier i exploateringsprojekt och
satsningar som beslutsstödsystem.
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Förvaltningen redovisar 2019 en nettokostnadsutveckling på 5,0 procent i jämförelse med
föregående år. Budgetförutsättningarna medgav i förhållande till 2018 års utfall en nettokostnadsutveckling med 8,6 procent. Resultatet blev 3,6 procentenheter lägre.
Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Netto

Budget
-417 875
348 115
2 115
403 246
335 601

Helår 2019
Utfall
-448 948
346 152
2 081
429 244
328 529

Resultat
+31 073
+1 963
+34
-25 998
+7 072

Avskrivningar
Internränta
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

25 458
1 253
0
110
-362 422
0

20 848
1 059
-3
166
-362 422
-11 823

+4 610
+194
+3
-56
0
+11 823

7.1.1

Resultat per avdelning

Nedan redovisas resultat per avdelning. Efter tabellen ges en kort förklaring. I bilaga 5 redovisas respektive avdelnings verksamhetsberättelse som ger en mer utförlig bild.
Avdelning
(mnkr)

Budget
2019

Utfall
2019

Resultat

Årsprognos
delår 2

Besparing
2019

Besparingskrav 2020

Kvalitet & digitalisering

47,4

45,2

+2,2

+/-0

-2,0

-0,7

HR

51,2

50,1

+1,1

+0,5

-1,0

-1,0

Måltid

0

-2,0

+2,0

+1,0

-1,0

-1,0

Försörjning

0

-0,8

+0,8

+1,8

-1,0

-1,5

Ekonomi

41,1

42,3

-1,2

-0,8

-1,0

-0,5

Kommunikation

14,8

14,9

-0,1

-0,2

-1,0

-0,2

Regional utveckling

29,2

30,3

-1,1

-0,5

-1,0

-0,5

111,9

111,9

+/-0

+0,5

-7,0

-0,7

66,8

58,7

+8,1

+5,3

-1,0

-0,4

362,4

350,6

+11,8

+7,6

-16,0

-6,5

Kultur- och fritid
Förvaltningsgemensamt
Totalt RSF
Tabell 4: Resultat per avdelning

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Kvalitet & digitalisering (+2,2 mnkr)

Avdelningen redovisar ett överskott på 2,2 mnkr. I huvudsak förklaras överskottet av svårigheter att kunna installera och driftsätta WiFi i den utsträckning som planerats då externa
konsulter inte haft resurser tillgängliga beroende på dagens byggboom. Värt att notera är att
inom resultatet har avdelningen hanterat minskade intäkter för återlämnade datorer från
UAF samt haft ökade kostnader för digitaliseringssatsningar.
HR (+1,1 mnkr)

Avdelningen visar ett överskott på 1,1 mnkr. Det är till stor del två poster som utgör överskottet. Den ena är facklig tid, här läggs til stor del besparingen för 2020. Den andra avser
personalkostnader. Under flera år har personalomsättningen varit hög. Överskottet består
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till stor del av glapp mellan ersättningsrekryteringar och korttidsfrånvaro som ej ersatts.
Denna problematik behöver hanteras så att de medarbetare som finns på plats överbelastas.
I årets resultat har även särskilda HR-satsningar hanterats inom avdelningens ekonomi.
Måltid (+2,0 mnkr)

Avdelningens överskott på 2,0 mnkr är en effekt av försenade ombyggnationer +0,6 mnkr,
överskott på personalkostnader +1,0 mnkr samt lägre verksamhetskostnader +0,3 mnkr.
Livsmedelskostnaderna uppgår till 39 mnkr vilket är 3,5 mnkr mer än budgeterat samtidigt
visar intäkterna ett överskott i motsvarande nivå.
Försörjning (+0,8 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett plusresultat med 0,8 mnkr. Överskott finns i huvudsak inom verksamhetsområdena hjälpmedel och varuförsörjning, +1,4 mnkr och fordon
+0,4 mnkr. Vaktmästeriet redovisar ett underskott på -1,0 mnkr varav regionens samlade
portokostnader står för -0,8 mnkr. Städverksamheten redovisar för första gången ett
mindre underskott.
Ekonomi (-1,1 mnkr)

Verksamhetsmässigt håller sig avdelningen inom budget. Avvikelsen på -1,1 mnkr för 2019
beror på att kostnaderna för licenser och införande av beslutstöd samt att kostnader för
konsultstöd i processen kring trafikupphandlingen hanterats inom avdelningen. Utan dessa
kostnader skulle resultatet för avdelningen sluta på ett överskott på knappt två miljoner.
Kommunikation (-0,1 mnkr)

Avdelningens resultat 2019 blev -0,1 mnkr, ett underskott som i huvudsak förklaras av
merkostnader i samband med flytten av regionupplysningen i Hemse.
Regional utveckling (-1,1 mnkr)

Avdelningens underskott på -1,1 mnkr beror i huvudsak på effekter av förändrad lagstiftning. Numera ska förstudier i exploateringsprojekt redovisas som driftkostnad. Tidigare har
dessa utgifter ingått i exploateringsbudgeten. Under året har avdelningen därför belastats
med 3,4 mnkr för förstudier samt 1,3 mnkr för utrangering av tidigare utredningar. Denna
kostnadsökning har till stor del kunnat balanseras av en intäktsredovisning av erhållna statsbidrag för regionens arbete med att hantera samhällsstörningar. Utöver detta har avdelningen hanterat en obudgeterad kostnad för kommunal subvention för drift av ett trygghetsboende 0,6 mnkr.
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Kultur- och fritid (+/- 0 mnkr)

Avdelningen som helhet redovisar ett nollresultat. Fritidsverksamheten redovisar +0,2
mnkr, kulturverksamheten redovisar ett mindre underskott på -0,4 mnkr, biblioteksverksamheten uppvisar ett underskott på -1,4 mnkr vilket hänförs till Almedalsbiblioteket. Utöver detta redovisas i den gemensamma verksamheten ett överskott på +1,6 mnkr. Överskottet i gemensam verksamhet beror på etableringsersättning för nyanlända som i huvudsak erhålls för att täcka merkostnader främst inom bibliotek och annan kulturverksamhet.
Ersättningen motsvarar i stort redovisade underskott för dessa verksamheter.
Förvaltningsgemensamt (+8,1 mnkr)

Under förvaltningsgemensamt redovisas ett flertal olika verksamhetskostnader. Det samlade resultatet uppgår till +8,1 mnkr. I huvudsak beror överskottet på förseningar i investeringar som lett till överskott i förvaltningens kapitalkostnadsbudget +4,0 mnkr och att näringslivsanslaget inte nyttjats fullt ut +2,2 mnkr. Positiv avvikelse redovisas även för parti-
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stöd (ungdomsdel) +0,5 mnkr, diverse medlemskap +0,1 mnkr, semesterlöneskuldsförändring +0,4 mnkr samt mindre överskott beroende på personalrelaterade orsaker. Förvaltningens nyinrättade kanslienhet redovisar ett nollresultat.
7.1.2

Kostnads- och intäktsanalys per kostnadsslag

Nettokostnadsutveckling

Budgetförutsättningarna medgav i förhållande till 2018 års utfall en nettokostnadsutveckling med 8,6 procent. Detta till följd av det stora överskott, + 24,4 mnkr, som förvaltningen
redovisade 2018. I samband med delårsrapporterna gavs nämnderna i uppdrag att hålla
nere nettokostnadsutvecklingen. Anpassningar har gjorts utifrån detta uppdrag och för att
förbereda verksamheten inför kommande års budgetförutsättningar. Förvaltningen redovisar 2019 en nettokostnadsutveckling på 5,0 procent i jämförelse med föregående år, dvs 3,6
procentenheter lägre än vad budgeten tillät. Nettokostnaden 2018 uppgick till 334 mnkr att
jämföras med 351 mnkr 2019.
Personalkostnader

Personalkostnadsutvecklingen 2018 till 2019 uppgår till +5,2procent, från 329 mnkr till 346
mnkr. I årets lönerevision var löneutvecklingen 3,1procent. Den faktiska arbetade tiden har
för samma period ökat med ca 9 årsarbetare vilket motsvarar en ökning på 2 procent. Kostnaderna för sjuklön har stigit vilket även syns i förvaltningens sjuktal. Semesterlöneskulden
minskade för andra året i rad och är nu 22,3 mnkr att jämföras med 22,7 mnkr vid förra
årsskiftet. Personalkostnaderna i förhållande till budget redovisar trots kostnadsökningen
ett överskott på 2,0 mnkr.
Övriga kostnader

En stor del av regionstyrelseförvaltningens budget avser bidrag till näringsliv, föreningar
och kultursamverkan. I budget 2019 hade 69,4 mnkr avsatts till detta. Utfallet blev 66,2
mnkr, ett överskott på 3,2 mnkr jämfört med budget. Näringslivsanslaget redovisar ett
överskott på 2,2 mnkr och partistödet till ungdomspartierna 0,5 mnkr. Inom kultur och fritidsverksamheten är det fram för allt stödet till föreningsägda samlingslokaler som uppvisar
överskott, 0,5 mnkr.
Utbildnings- och resekostnaderna är något lägre i år. Under året har 6,8 mnkr används
till detta jämfört med 7,1 mnkr under 2018.
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Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 18,8 mnkr jämfört med 14,6 mnkr föregående år. Kostnadsökningen hänförs framför allt till pågående arbete med organisationskultur, digitalisering, införande av beslutsstödsystem, externfinansierade projekt samt förstudier vid exploateringsprojekt. Den nya kommunala redovisningslagen ställer krav på att
förstudier i exploateringsprojekt numera redovisas som driftkostnad. Detta har påverkat
konsultkostnaderna med 1,8 mnkr.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår till 39,0 mnkr att jämföras med 37,0
mnkr föregående år. Kostnadsökningen beror både på prisutveckling, ökad andel ekologiska livsmedel samt ökad volym.
Lokalkostnaderna har i jämförelse med föregående år minskat med 3,2 mnkr från 69,8
mnkr till 66,6 mnkr. Minskningen mellan åren beror på teknikförvaltningens hyresjustering
till följd av införande av komponentavskrivning samt sänkt internränta. I jämförelse med
budget redovisas ett överskott på 0,9 mnkr, detta bland annat till följd av förseningar och
senareläggning av ombyggnation av kök.
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Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta ligger något högre än föregående år, 21,9
mnkr jämfört med 19,6 mnkr. I förhållande till budget, 26,7mnkr, redovisas +4,8 mnkr i
avvikelse. Kostnaderna för avskrivning och internränta beräknas öka i takt med att förvaltningen genomför investeringar.
Intäkter

Förvaltningen har stora avvikelser mellan budget och utfall vad gäller intäkter. Utfallet 2019
uppgår till 449 mnkr att jämföras med 431 mnkr föregående år. I förhållande till budget redovisas ett överskott på 31 mnkr. Den stora avvikelsen mellan budget och utfall förklaras
av att större projekt med extern finansiering inte budgeterats samt att intäkterna för resultatenheterna ökat till följd av ökad volym. Detta gäller framför allt inom varuförsörjning och
hjälpmedelsverksamheten där en större ökning ses.
7.1.3

Summering av besparingspaket 2017-2019

En relativt stor del av regionens samlade besparingsprogram 2017-2019 riktades mot intern
service och administration. Regionstyrelseförvaltningens del uppgick, inklusive kultur och
fritid, till 60 mnkr. Detta motsvarar en kostnadssänkning på närmare 8 procent. Att redan
initialt få hela betinget fördelat över en längre tidshorisont har underlättat planeringen och
förutsättningarna att få genomslag.
Den interna fördelningen av besparingen utgick från en rimlighetsbedömning av förvaltningsledningen och fördelades sedan efter beslut i regionstyrelsen per avdelning och år.
De besparingsåtgärder som genomförts har i huvudsak handlat om:
•
•
•
•
•

förändringar i utbud
sänkta ambitionsnivåer
fokus på samordning och samarbete
ökad standardisering och förändrade arbetssätt, genom exempelvis digitalisering
sänkta bidragsnivåer

Ekonomiskt har förvaltningen klarat besparingarna men en viss oro föreligger inför kommande års besparingar. En farhåga är att det utrymme som behövs för satsningar som kan
ge framtida effektiviseringar nu är borta. Detta samtidigt som exempelvis verksamhetsutveckling genom digitaliseringen i koncernen ses som en möjlighet att uppnå besparingarna.
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Då besparingsarbetet och införande av nya arbetssätt fortfarande pågår är det i vissa avseenden svårt att förutse effekter på lite längre sikt. En av de frågor som diskuterats mest under åren är det förändrade stödet till första linjens chefer främst gällande ekonomi och HR.
Övriga förvaltningar har tydligt signalerat att man är oroad över minskningen av stödresurser. Man är nöjd med innehållet i de tjänster som erbjuds men ser att behovet av stöd är
större än det som kan erhållas. För att mildra effekterna har bland annat beslutsstödsystem
införts och kraven på antal månadsrapporter från nämnd till regionstyrelsen minskat.
Internt inom regionstyrelseförvaltningen har besparingarna lett till en obalans mellan uppdrag och resurser. Ytterligare kraft behöver läggas på att etablera nya arbetssätt. Detta för
att på bästa sätt tillgodose verksamheternas behov i balans med en god arbetsmiljö.
Andra effekter som märks är bland annat minskad städfrekvens i administrativa lokaler, avveckling av tryckt informationsmaterial som medför minskad synlighet för Region Gotland
framför allt för grupper som inte har digitala kanaler. Neddragen service i form av support
och öppettider, ändrade taxor och förändring av vissa bidrag.
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Investeringar

Investeringsbudgeten, inklusive kompletteringsbudget, uppgick 2019 till 175,7 mnkr. Under
året har totalt 45,6 mnkr överflyttats till tekniska nämnden vilket betyder att budgeten i
bokslutet uppgår till 130,1 mnkr. Utgifterna under året uppgår till 21,5 mnkr. Fördelning
per investeringstyp framgår av nedanstående tabell. En mer detaljerad investeringsrapport
per projekt framgår av bilaga 4.
Investeringstyp (tkr)

Budget

Pott
IT-investeringar
Ombyggnation kök
Landsbygdsutveckling
Kultur och fritid
Summa
Exploatering
Försäljningsomkostnader fastigheter*
Försäljningsomkostnader exploatering*
Summa RSF totalt

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

Överfört
till TN
0
0
-3 400
0
-15 799
-19 199

Budget efter
överföring
3 400
28 526
3 700
4 000
38
39 664

Utfall
3 284
17 988
0
0
38
21 310

Kvar av
budget
116
10 538
3 700
4 000
0
18 354

116 875
0

-26 379
0

90 496
0

0
153

90 496
-153

0

0

0

75

-75

175 738

-45 578

130 160

21 538

108 622

Tabell 5: Investeringar
*) Regleras mot försäljningsinkomst.

Pott

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

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

Under året har investeringsbudget motsvarande 3,4 mnkr överflyttats till tekniska nämnden. Detta avser ombyggnation av Wisby gymnasiets-, Gråboskolans- och Terra Novaskolanskök. Kvarvarande medel avser mottagningskök 1,2 mnkr, Strandgärdets kök 2,2 mnkr
och Södervärnskolans kök 0,3 mnkr.
Landsbygdsutveckling

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

För upprustning av Hemsebadet har avsatts 15,5 mnkr. Genomförandet kommer enligt nu
gällande planering ske 2020. Region Gotlands första meröppna bibliotek öppnades i Roma
i april. I december öppnades även Slite bibliotek och på tur står Hemse.
Exploatering

Under året har investeringsmedel, uppgående till 26,4 mnkr överförts till tekniska nämnden
för Visborg, Brodösen och Järnvägen Södercentrum. Kvarvarande medel för exploatering
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uppgår till 90,5 mnkr. Vad gäller övriga projekt så pågår vissa förstudier. Kvarvarande medel, budgeterade hos regionstyrelseförvaltningen kommer begäras i kompletteringsbudget.
Tekniska nämnden hanterar eventuell kompletteringsbudget för överflyttade medel.
7.3

Ekonomi (mål 27-32)

I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella och mål 27-30 samt 32
avser regionen som helhet och följs upp centralt. Indirekt arbetar förvaltningen mot målen
kring ekonomi och årets resultat. Detta bland annat utifrån arbetet som skett med kostnadssänkningar.
Mål 31, Regionens materiella tillgångar ska vårdas, är av annan karaktär och ska följas upp
av nämnden.
Mål 31: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Under 2019 har ett antal aktiviteter pågått i syfte att bidra till måluppfyllelsen. Dessa syftar
bland annat till att få tydlighet i processerna.
I arbetet med att ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven anskaffning,
förvaltning, avyttring har arbetats med att skapa samsyn. Detta genom regelbundna träffar
inom lokalförsörjningsgruppen. Gruppen har bland annat gått igenom alla bebyggda fastigheter för statusuppdatering och kunskapsdelning. Gruppen har också arbetat med bedömning kring framtida användning alternativt avyttring av tomställda lokaler. Uppdraget har
hamnat på lägre prioritet efter uppdraget med att se på möjligheterna att minska lokalkostnaderna som en del i effektiviseringsprogrammet.
Riktlinjer för investeringsprocessen har implementerats. Information har getts till teknikförvaltningens projektavdelning, ekonomichefsnätverket samt koncernledningsgruppen.
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Projektet med införandet av kategoristyrning av upphandling har avslutats och har gått in i
ordinarie strategiskt upphandlingsarbete.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

1.

God folkhälsa

X

X

X

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

X

X

X

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

X

X

X

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

X

X

X

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

X

X

X

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

X

X

X

12. Ett gott näringslivsklimat

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

10. God tillgång till vuxenutbildning

13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

14. Utveckla Gotland som ekokommun

X

X

X

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

X

X

X

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

X

X

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

X

X

X

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

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Tillämpligt
mål i VP
X

Prioriterat
utv.område
i VP
X

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

X

20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

X

X

X

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

X

X

X

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
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Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter
Perspektiv: Samhälle

Förvaltningen påverkar utvecklingen av det Gotländska samhället på flera olika sätt genom
arbete inom ordinarie grunduppdrag. Förvaltningen har också identifierat utvecklingen av
det Gotländska samhället som ett prioriterat utvecklingsområde framåt. För året finns en
rad prioriterade aktiviteter där flertalet tydligt är kopplade till de regionala målen i styrkortet
men där ett fåtal också prioriteras för att säkerställa utvecklingen i grunduppdraget.
Avser mål: 1-18
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Leda och driva processen att ta fram förslag till regional utvecklingsstrategi/RUS

X

Revidera varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland samt sätta arbetsformer för genomförande och utveckling av turism-, besökare- och inflyttarverksamhet

X

Utveckla och förankra ny vision för Almedalsveckan

Genomförd

X

Avser mål: 1 God folkhälsa
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Utveckla beredskapsförmåga och civilt försvar i samarbete med Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap och Länsstyrelsen genom att etablera en
beredskapsorganisation

X

Ta fram program för god och jämlik hälsa

X

Påbörja uppföljning och ev revidering av mat- och måltidspolicy

X

Genomförd

Avser mål: 2 Gotlänningarna känner sig delaktiga
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Driva genomförande av handlingsplan för ökad delaktighet genom tillgänglighet och medborgardialog.

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: 3 Ett jämställt och jämlikt Gotland
Aktivitet

Status
Ej påbörjad
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Följa upp och rapportera struktur och process för FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Påbörjad

Genomförd

X

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

Status
Ej påbörjad

Införa ”meröppna bibliotek” för att öka tillgängligheten under obemannade tider

Påbörjad

Genomförd

X
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Genomföra projektet ”Stärkta bibliotek” för att tillgängliggöra biblioteken för
fler

X

Genomföra projektet ”Digital först” för att stärka egna kompetensen att möta
medborgarnas behov

X

Genomföra projektet ”Bokstart” för att tidigt stimulera språk och kommunikation hos barn

X

Starta processen för ny kulturplan 2021

X

Implementera filmstrategin

X

Ta fram en fritidsplan att ersätta dagens fritidspolitiska program

X

Ta fram en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar

X

Genomföra översyn av konsulentorganisationen

X

Införa kulturgaranti för barn

X

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Utveckla koncept rörande servicepunkter i enlighet med strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland

Genomförd
X

Ta fram handlingsplan för världsarvet, Hansestaden Visby

X

Avser mål: 7 Ingen bostadsbrist
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Ta fram process och styrdokument för köp/försäljning/förvaltning av fastigheter samt lokalförsörjning

Genomförd
X

Ta fram plan och riktlinjer för bostadsförsörjning

X

Avser mål: 11 Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Aktualitetspröva de gotländska ståndpunkterna avseende koncessionstrafiken
inför nästa upphandling

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: 12 Ett gott näringslivsklimat
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Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Utveckla kvalitetssäkrade berednings- och beslutsprocesser avseende projektoch företagsstöd

Påbörjad

Genomförd

X
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Avser mål: 14 Utveckla Gotland som ekokommun
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Arbeta för och följa upp genomförandet av förvaltningarnas handlingsplaner
inom miljöprogrammet

X

Påbörja ny livsmedelsupphandling med ambitionen att fortsätta öka andelen
ekologiska och närproducerade livsmedel

X

Genomförd

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

Status
Ej påbörjad

Delta i utvecklingen av Gotland som pilotområde för hållbart energisystem

Påbörjad

Genomförd

X

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

Status
Ej påbörjad

Aktivt bidra i samarbetet Blått centrum Gotland

Påbörjad

Genomförd

X

Avser mål: 17 Gotlands klimatavtryck ska minska
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Utveckla ekonomimodell för ökad användning av digitala mötesformer inom
Region Gotland

X

Meny- och receptplanera för ökad andel vegetariska måltider, minskad andel
kött och ökad ekologiska och närproducerade livsmedel

X

Ta fram en modell för att mäta svinn och ta fram åtgärdsplan för att minska
svinn

X

Genomförd

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomföra dubbel markanvisning

X

Ta fram ny översiktsplan för Gotland

X

Genomförd

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Perspektiv: Verksamhet

Förvaltningen påverkar utvecklingen av verksamheten på flera olika sätt genom arbetet
inom ordinarie grunduppdrag. För att bidra till måluppfyllelse i styrkortets verksamhetsperspektiv arbetar förvaltningen med prioriterade aktiviteter inom utvecklingsområdena koncernstyrning, stöd och service till övriga förvaltningar och också kvalitet i den egna förvaltningen. De flesta aktiviteterna går tydligt att relatera till målen i styrkortet. För att säker-
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ställa utveckling inom förvaltningens grunduppdrag och koncernledningsgruppens prioriterade områden drivs också ett antal prioriterade aktiviteter utöver de som direkt relaterar till
målen i styrkortet.
Avser mål: 19-22
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Ta fram en övergripande beskrivande karta över samtliga styrande dokument
inkl modell för framtagande, implementering, revidering och uppföljning

X

Beskriva förutsättningar och ta fram plan för Region Gotlands regionala utvecklingsansvar

X

Etablera regionkansli med processansvar för informationshantering

X

Implementera beslutsstödsystem

X

Säkerställa att modell för objektsförvaltningen tillämpas inom Region Gotland

X

Arbeta fram ett nytt program för ekonomisk stabilitet i regionen, 2020-2022

X

Implementera förändrad planeringsprocess

X

Ta fram nya mål i styrkortet för mandatperioden

X

Kartlägga processer inom HR för att effektivisera, digitalisera och kvalitetshöja
stödet

X

Ta fram riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Ta fram arbetssätt för att involvera de vi är till för i utvecklingen av vår verksamhet

X

Processkartlägga prioriterade områden för fortsatt digitalisering och effektivisering

X

Driva planerade redan beslutade ombyggnationer kök

X

Ta fram en uppdaterad kostnadsberäkning av samtliga kvarvarande ombyggnationer av kök utifrån inriktningen i tidigare kostutredning.
Implementera den regionala mat- och livsmedelsstrategin

X
X

K valitet i den egna verksamheten
Ta fram nyckeltal för utvärdering och uppföljning

X

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Utvärdera gällande finansieringsmodell samt föreslå ev förändringar

X

Ta fram systemförvaltningsplaner för samtliga förvaltningsobjekt

X

Ta fram förvaltningsgemensam kommunikationsplan

X

Säkerställa informationsredovisning för förvaltningen

X

Säkerställa digital nämndhantering vid överförmyndarnämndens kansli

X
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Avser mål: 19 God tillgänglighet till region Gotland
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Utveckla kundtjänstfunktionen i Region Gotland genom ökad samverkan
(kundtjänstråd) och gemensamma riktlinjer

X

Införa ”mina sidor” för medborgare

X

Införa ”mina meddelanden” för digital kommunikation med medborgarna

X

Revidera Servicepolicy för Region Gotland

X

Förstärka kommunikation intern och extern med Region Gotland som avsändare genom fortsatt utveckling av en gemensam grafisk profil

X

Ta fram strategi för sociala media 2019

X

Utvärdera KIB-funktionen

X

Upphandla och implementera nytt programsystem för Almedalsveckan

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Implementera ny plattform för mediafiler

X

Genomföra förstudie för e-arkiv samt säkra framtida finansiering

X

Utarbeta handlingsplan utifrån de brister som gjorts kända i Region Gotlands
arkivhantering

X

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Ta fram och genomföra plan för arbetet med arbetsgivarvarumärket för att
stärka attraktionskraften och möta rekryteringsutmaningarna

X

Samordna och driva regionens arbete med heltid som norm

X

Besluta om och implementera nytt intranät för Region Gotland

X

Utreda organisatorisk hemvist för kansligrupperna kopplade till ÖN, VN och
budget- och skuldverksamheten

X

Stöd och service till regionens förvaltningar
Utveckla information riktad till chefer och medarbetare genom tex chefsportal,
intranät och nyhetsbrev

X

K valitet i den egna verksamheten

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Genomföra utbildningar i våra befintliga digitala system

X

Säkerställa förvaltningens arbete med införandet av ”Heltid som norm”
Utifrån kommunikationsplan genomföra aktiviteter för stärkt intern kommunikation

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Ta fram en ny ledarstrategi samt påbörja implementeringen av den

X

Påbörja arbetet med en utvecklad organisationskultur

X

Ta fram utbildningar kring förändringsledning för alla chefsnivåer

X

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

X

K valitet i den egna verksamheten
Aktivt bidra till Region Gotlands gemensamma arbete med att stärka organisationskultur och hållbart ledarskap

X

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

X

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Fortsätta lönebildningsarbetet med jämställdhet och brist för konkurrenskraftiga löner

X

Genomföra löneutbildningar för alla chefer i syfte att öka kunskap kring att
sätta lön samt regionens lönekriterier

X

K valitet i den egna verksamheten
Ta fram gemensam definition av strategroller i förvaltningen

X

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

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning
Samordna aktiviteter kring arbetsmiljö och hälsa för sänkta sjuktal och friskare
medarbetare, fortsatt arbete för att nå mål 4,5procent år 2020

X

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

K valitet i den egna verksamheten
Ta fram och genomföra aktiviteter för att förbättra balans mellan uppdrag och
resurser

X
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Avser mål: 31 Regionens tillgångar ska vårdas
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

K oncernstyrning

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Ta fram en regional lokalförsörjningsplan med perspektiven anskaffning, förvaltning, avyttring

X

Implementera riktlinjer för investeringsprocessen

X

Införa kategoristyrning av upphandling

x
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Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll
Bilaga 4: Ekonomiska rapporter och verksamhetsmått
Bilaga 5: Sammanfattande text - RSF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/92
13 november 2019

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2019 - regionstyrelsen
Förslag till beslut



Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2020.



Kontrollpunkterna ”beredning av företagsansökningar” och ”policys och
riktlinjer” överförs till 2020 års interna kontrollplan.



I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Den interna kontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att
bidra till; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar,
föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner med mera.
Bedömning

I 2019 års plan är 14 kontroller upptagna varav 6 specifika kontroller inom
regionstyrelseförvaltningen och 8 regiongemensamma kontroller.
En av kontrollerna ”beredning av företagsstödsansökningar” har inte genomförts då
tänkt kontroll bland annat var att se om ny checklista följdes vid beredning av
ärenden. Då checklistan ännu inte har tagits fram så föreslås kontrollen flyttas till
2020 års plan. Även punkten ”policys och riktlinjer” har inte genomförts därför
föreslås även den överföras till 2020 års plan.
Kontrollen kring ”tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” avser ett
arbete som är upptaget i VP2019 för regionstyrelseförvaltningen, nämligen ” Följa
upp och rapportera struktur och process för FN:s konvention om mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta är ett större arbete som har
påbörjats men som är tänkt att slutföras senare under hösten och sedan rapporteras i
särskild ordning.
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/92

I de 11 bilagda rapporterna framgår resultat, analys och förslag på åtgärder för
respektive kontroll.
Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller 2019:
Bilaga 1 – Leverantörsfakturor (betalda i tid)
Bilaga 2 – Upphandling (avtalstrohet)
Bilaga 3 – Löneutbetalning (avtalstrohet)
Bilaga 4 – Projektmodell
Bilaga 5 – GDPR (informationsklassning)
Bilaga 6 – Måltidsprocessen (egenkontroll)
Bilaga 7 – Måltidsprocessen (kuponghantering)
Bilaga 8 – Posthantering
Bilaga 9 – Drivmedel (biogas)
Bilaga 10 – Föreningsstöd (utbetalning i Interbook Go)
Bilaga 11 – Föreningsstöd (granskning av sökta föreningsstöd, aktivitetsstöd)
Regionstyrelsens plan för internkontroll 2019
Regionstyrelseförvaltningen

Maica Gardell
tf regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 382

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2019

RS 2018/92
AU § 331

Regionstyrelsens beslut

Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2020.
• Kontrollpunkterna ”beredning av företagsansökningar” och ”policys och riktlinjer” överförs till 2020 års interna kontrollplan.
• I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.
•

I 2019 års plan är 14 kontroller upptagna varav 6 specifika kontroller inom regionstyrelseförvaltningen och 8 regiongemensamma kontroller.
En av kontrollerna ”beredning av företagsstödsansökningar” har inte genomförts då
tänkt kontroll bland annat var att se om ny checklista följdes vid beredning av
ärenden. Då checklistan ännu inte har tagits fram så föreslås kontrollen flyttas till
2020 års plan. Även punkten ”policys och riktlinjer” har inte genomförts därför
föreslås även den överföras till 2020 års plan.
Kontrollen kring ”tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” avser ett
arbete som är upptaget i VP2019 för regionstyrelseförvaltningen, nämligen ” Följa
upp och rapportera struktur och process för FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta är ett större arbete som har
påbörjats men som är tänkt att slutföras senare under hösten och sedan rapporteras i
särskild ordning.
I de 11 bilagda rapporterna framgår resultat, analys och förslag på åtgärder för
respektive kontroll.
Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 382 forts
RS 2018/92
AU § 331
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2020-01-27 15:21

Bokslut - Resultatrapport RSF
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 19 - Mån 13 19
417
-753
-25
-1
-362
362

875,0
586,0
458,0
253,0
422,0
422,0
0,0
0,0

Utfall

Avvikelse

Jan 19 - Mån 13 19
448
-777
-20
-1
-350
362
11
11

951,2
643,3
847,6
059,5
599,2
422,0
822,8
822,9

31 076,2
-24 057,3
4 610,4
193,5
11 822,8
0,0
11 822,8
11 822,9
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GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Bokslut - Resultrapp per verksamhet RSF

Verksamhet
Text

12
14
15
1
22
26
28
29
2
30
31
35
36
3
61
6
92
97
9
Totaler

Stöd till politiska pa
Nämndadministration
Övrig politisk verksam
Politisk verksamhet
Teknisk verksamhet
Näringslivsfrämjande å
Räddningstjänst
Övrig infrastruktur
Infrastruktur, skydd m
Kultur o fritidsverksa
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet
Fritidsverksamhet
Fritid och kultur
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insat
Kommungem. administrat
Försörjningsverksamhet
Gemensam verksamhet

2020-01-27 15:24

Intäkter
Kostnader
Årsbudget
Årsbudget
Jan 19 - Mån Jan 19 - Mån 13 19
13 19
0,0
7 235,0
0,0
9 933,0
-4 932,0
9 070,0
-4 932,0
26 238,0
0,0
0,0
-15 907,0
64 296,0
-9 786,0
10 386,0
-26,0
689,0
-25 719,0
75 371,0
-500,0
4 515,0
-27 157,0
57 693,0
-6 931,0
33 481,0
-8 591,0
59 370,0
-43 179,0
155 059,0
-627,0
1 184,0
-627,0
1 184,0
-44 997,0
224 024,0
-298 421,0
298 421,0
-343 418,0
522 445,0
-417 875,0
780 297,0

Intäkter
Kostnader
Utfall
Utfall
Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13
19
19
0,0
6 588,8
-381,7
9 405,8
-4 494,9
8 520,4
-4 876,6
24 515,0
0,0
4 689,6
-17 486,2
63 774,0
-7 047,1
3 958,1
-95,0
699,3
-24 628,3
73 121,0
-5 000,2
7 442,0
-28 482,0
59 451,2
-8 907,5
36 818,7
-10 106,8
60 785,2
-52 496,5
164 497,1
-930,0
784,0
-930,0
784,0
-51 676,1
224 687,1
-314 343,8
311 946,1
-366 019,9
536 633,2
-448 951,3
799 550,3

Nettoavvikelse
646,2
908,9
112,5
1 667,6
-4 689,6
2 101,2
3 689,0
58,7
1 159,3
1 573,2
-433,2
-1 361,2
100,6
-120,6
703,0
703,0
6 016,0
2 397,7
8 413,7
11 823,0
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Bokslut - Investering, Exloateringsrapp RSF per
projekt

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod

Projekt

14000
14020
14040
28015
28020
28027
28041
28045
28514
28550
28551
28553
28556
28662
28670
28671
28672
28673
28674
28700
80104
81003
81004
81006
81007
81008
81009
81010
81011
81012
81013
81014
81015
81016
81019

Text
Förvärv/ kommande försälj
Försäljning Bostadsmark
Försäljning Fastighet
E-tjänster inkl eHälsa
Digital långtidslagring
PC som tjänst inkl surfpl
Intranät uppgradering
Landsbygdsutveckling
Teknisk plattform
PC som tjänst
Reinv. IT- infrastruktur
Investering måltid ombygg
Investeringspott RSF
Trådlösa nät
Kontorsprogr. Officepaket
Windows 10
Windows server 2016 cal
Dokumenthanteringssystem
Trådlösa nät Äldreboenden
Meröppet bibliotek
Expl Övrigt generellt
Sotaren Terra Nova
Sotaren terra Nova VA
Östercentrum
Visby hamn stadsutveckl
Torslunden Visby N
Förtätningsprojekt Visby
Industrimark
Gråbo 1:3
Roma Ekgatan
Oddvalds Klinte
Talgoxen Hemse
Kopparslagaren Terra Nova
Kopparslagaren Terra N VA
Infrastruktur yttre A7

2020-01-27 15:28

Årsbudget
netto
Jan 19 - Mån 13 19
0,0
0,0
0,0
2 592,0
1 200,0
0,0
800,0
4 000,0
2 774,0
8 000,0
3 350,0
3 700,0
3 400,0
1 000,0
338,0
2 972,0
0,0
4 000,0
1 500,0
38,0
0,0
10 609,0
3 000,0
6 364,0
6 740,0
4 500,0
3 000,0
7 000,0
10 000,0
1 500,0
1 500,0
500,0
4 300,0
1 000,0
22 000,0

Utfall
netto
Jan 19 - Mån 13 19
3,0
51,2
99,2
52,5
0,0
42,5
925,0
0,0
986,1
8 000,6
3 395,4
0,0
3 284,1
10,5
0,0
2 987,1
159,5
0,0
1 428,8
37,9
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelse
-3,0
-51,2
-99,2
2 539,5
1 200,0
-42,5
-125,0
4 000,0
1 787,9
-0,6
-45,4
3 700,0
115,9
989,5
338,0
-15,1
-159,5
4 000,0
71,2
0,1
-75,0
10 609,0
3 000,0
6 364,0
6 740,0
4 500,0
3 000,0
7 000,0
10 000,0
1 500,0
1 500,0
500,0
4 300,0
1 000,0
22 000,0
Sida 1/2

Bokslut - Investering, Exloateringsrapp RSF per
projekt

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Charlotte Fahlen
Kod
81020
81021
Totaler

Projekt
Text
Bostadsproj utanför Visby
Medel för tidiga skeden

2020-01-27 15:28

Årsbudget
netto
Jan 19 - Mån 13 19
6 000,0
2 483,0
130 160,0

Utfall
netto
Jan 19 - Mån 13 19
0,0
0,0
21 538,4

Avvikelse
6 000,0
2 483,0
108 621,6

Sida 2/2

Region Gotland
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Bilaga 4: Ekonomiska rapporter och verksamhetsmått
Administrativa tjänster

2019

2018

2017

Lönehantering - antal lönespecifikationer

102 037

99 722

97 107

Antal hanterade fakturor

185 000

183 000

174 000

Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %

82

73

65

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 172

1 033

1 070

3,23

3,42

3,70

91

91

87

36 182

34 741

33 681

Antal besök på regionarkivet

3 669

4 269

4 256

Antal framtagna volymer, regionarkivet

2 682

2 094

2 764

297 589

330 228

317 176

103 963

104 237

104 580

It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %
Antal ärenden hanterat av it-supporten
Medborgarinriktade tjänster

Antal samtal, regionupplysningen

Kultur och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad per bad, kronor

70,50

68,44

70,12

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

6 817

8 400

7 712

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

26 052

26 135

27 615

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

6 583

5 983

7 709

29 090

34 106

36 486

Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster
-

ungdomar

-

pensionärer

4 400

4 695

4 594

-

funktionshindrade

3 057

2 996

2 503

Bibliotek, antal fysiska besökare

604 316

617 745

509 000

Bibliotek, antal media lån fysiska

379 043

383 944

395 987

Antal beställda portioner inom förskola

427 186

434 386

440 835

Antal beställda portioner inom grundskola

990 976

973 097

966 773

Antal beställda portioner inom gymnasie/vuxenutbildning

258 141

249 214

218 038

88 433

77 976

80 988

286 397

285 393

301 007

Måltidstjänster

Antal beställda portioner inom hälso- och sjukvård
Antal beställda portioner inom äldreomsorg

Ärendenr [RS2020/78] Datum 2020-02-26

Antal beställda portioner inom äldreomsorg, ordinärt boende

23 258

26 590

28 717

Andel ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)

29,3

27,8

26,9

Andel svenskt kött, % (värde i kronor)

93,1

89,6

83,8

Andel närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)

15

16

16

Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)

20

20

20

5 671

5 299

5 945

8,69

7,53

9,01

168 960

169 143

173 101

0,89

0,93

0,86

Försörjningstjänster
Antal arbetsordrar, service och reparation Hjälpmedelscentralen
(HMC)
Ledtid arbetsordrar, service och reparation HMC, i dagar
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, i dagar
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Ekonomi
Avdelningschef: Åsa Högberg
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på ekonomistyrning. Ansvaret omfattar att leda,
styra och samordna området ekonomi, styrning och upphandling genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt ge service inom det ekonomiadministrativa området. Arbetet sker
inom områden som:
•
•
•
•
•
•

Ekonomistyrning
Styrmodell inkl utformning av
styrkort
Förvaltning av ekonomiska medel
Upphandling, avtal och inköp
Ekonomisk redovisning
Budget

•
•
•
•
•
•

Controlling
Intern kontroll
Finansiering
Ekonomiadministration
Koncernstatistik, rapportering och
uppföljning
Försäkringar

Viktigare händelser
Viktigaste händelsen under året som har påverkat en stor del av avdelningen är implementeringen av beslutsstödsystem. Systemet sattes i drift den 11 november men kommer att
rendera en hel del arbete även under 2020. Under våren togs underlag till ett nytt styrkort
fram tillsammans med de förtroendevalda. Enheten ekonomi och upphandling delades och
en ny upphandlingschef anställdes.
Måluppfyllelse
Kvalitet

Inga undersökningar är gjorda under året avseende våra samarbetspartners upplevelse. Det
kan dock konstateras att ytterst få klagomål inkommer. I arbetet med att utveckla verksamheten spelar ekonomichefsnätverket en central del. De har varit referensgrupp i arbetet
med att implementera beslutsstödet. Gruppen har också varit aktiv i arbetet med kategoristyrning inom upphandling.
En ny lag trädde i kraft 1 januari, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Den innebär ett antal nya redovisningsrekommendationer som påverkar avdelningens
arbete. Bland annat behöver årsredovisningen omdisponeras och till viss del förändras för
att följa den nya rekommendationen om förvaltningsberättelsen. Information om effekter
av de nya rekommendationerna har getts till förvaltningarnas ekonomichefer.
Uppföljning av nyckeltal inom ekonomiservice har gjorts. Där framgår bland annat att antal
påminnelser har sjunkit med två procentenheter sedan 2016. Kundförlusterna har minskat
med drygt 650 000 kronor under samma period. De flesta supportärendena i ekonomisupporten handlar om returpost från vår leverantör Inexchange. Under 2019 har 86 nya användare av fakturasystemet utbildats.
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Ekonomi

Avdelningen arbetar mycket med utbildning. Under året har utbildning till behörig beställare genomförts vid 18 tillfällen. 357 anställda har gått utbildningen vid dessa tillfällen.
Medarbetare från avdelningen deltar som utbildare i såväl Vägen till ledarskap som Chefskolan. Inför lanseringen av beslutstödet gavs cheferna tillfälle att lära känna systemet vid 11
tillfällen varav två var i Slite och ett i Hemse. Sammanlagt medverkade cirka 200 personer.
Medarbetare

Antalet medarbetare i avdelningen har ökat under 2019 trots det som sagts om besparingar.
En permanent utökning har skett då avdelningen har fått medel för att anställa en controller med särskilt ansvar för beslutsstödet. Övriga utökningar har varit dubbelanställningar,
både centralt i avdelningen och på enhet Upphandlingsstöd. Dessa kommer inte att finnas
kvar under 2020.
Totalt sett bra svarsfrekvens på medarbetarenkäten (98%). Arbete pågår i avdelningen med
att ta fram en handlingsplan. Viktigt att fokusera på mål, värderingar och uppföljning samt
att skapa bättre arbetsklimat utan konflikter.
Svaren är i vissa avseenden svårtolkade och det krävs arbete i de olika enheterna för att se
vad som gör att man vet vad som förväntas av en, men är inte insatt i arbetsplatsens mål.
Arbete pågår med att förtydliga avdelningens uppdrag så att alla medarbetare kan känna sig
hemma i det.
Sjuktalet har sjunkit med 1,0 vilket är mycket bra. En stor orsak är avslutandet av en långtidssjukskrivning.
Rekryteringar har pågått kontinuerligt under året inom de olika enheterna. Det märks att
konkurrensen hårdnat och att löneläget är viktigt vid rekrytering.
Ekonomi

Verksamhetsmässigt håller sig avdelningen inom budget. Avvikelsen för 2019 beror på att
kostnaderna för licenskostnad och införande av beslutstödet ligger på avdelning Ekonomi
samt att kostnaderna för konsultstöd i processen kring trafikupphandlingen finansierats av
enhet Upphandlingsstöd. Utan dessa kostnader skulle resultatet för avdelningen sluta på ett
överskott på knappt två miljoner. En särskild redogörelse för beslutstödskostnaderna görs
nedan.
Besparingspaketet 2017-2019 har inneburit att avdelningen minskat sin bemanning. För att
kunna ge så gott stöd som möjligt till förvaltningarnas chefer har utbudet ändrats. Kraven
på antal månadsrapporter med prognos från nämnderna till regionstyrelsen har minskat
från sju till tre. Från 2020 kommer beslutstödet att underlätta för cheferna och skapa möjlighet att ändra arbetssätt för ekonomistödet.
Samhälle

Avdelningen bidrar på olika sätt i arbete som påverkar måluppfyllelsen inom samhällsperspektivet. Främsta bidraget är det arbete som sker inom upphandling, men även i exploateringsarbetet är vår kompetens efterfrågad.

Utveckling på sikt
Kommande år kommer troligtvis avdelningens arbete och arbetssätt att förändras. Fler processer kommer att digitaliseras. Införandet av beslutstöd kommer att innebära ändrade ar-
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Ekonomi

betssätt för chefer som i sin tur kommer att påverka hur stödet ges. I dagsläget är inte kompetensförsörjningsfrågan särskilt avgörande för avdelningen, men troligtvis kommer det
framledes att bli svårare att hitta nyckelkompetenser.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Antal hanterade fakturor
Andel elektroniska fakturor
M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal

2019

2018

2017

185 000
82%

183 000
73%

174 000
65%

2019

2018

2017

49
3,3

Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto
Varav beslutsstöd

46
4,3

54
4,2

Budget
2019

740
41 894
41 154
0

Beslutstödsinförande

Licenskostnad
Fastpris start, ekonomimodul, budget och
prognos samt målstyrningsmodul
Fastpris leveransgodkänd, ekonomimodul,
budget och prognos, målstyrningsmodul
samt IT-lösning
Konsultkostnader
varav
styrgrupp
ekonomimodul
personalmodul
Budget och prognosmodul
målstyrningsmodul
tekniska lösningar inkl molnet
Totalt

0

Bokslut
2019

Avvikelse

1 282
43 624
42 342
2 925

+542
-1 730
-1 188
-2 925

1 337
284

-1 337
-284

413

-413

891

-891

98
114
537
42
49
51

-98
-114
-537
-42
-49
-51

2 925

-2 925
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Försörjning
Avdelningschef: Ronny Larsson
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området försörjning. Ansvaret innebär att leda, styra och samordna området samt att strategiskt planera, operativt genomföra, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och
utbildning, följa upp och analysera utvecklingen. Arbetet omfattar följande områden:
•
•
•
•
•

Fordonsförsörjning/bilpool
Varuförsörjning
Hjälpmedelsförsörjning
Trygghetslarm och kameraövervakning i hemmet
Städservice

•
•
•
•
•

Transportservice
Vaktmästeriservice och kontorsrumsservice
Bårhusverksamhet
Post- och pakethantering
Passerkort/ID-korthantering

Viktigare händelser
Året har präglats av arbete med service och stöd åt våra olika förvaltningar samt medborgarna med i huvudsak olika former av hjälpmedel. Vi har haft utbildning för alla medarbetare i HLR inklusive hjärtstartare och diverse utbildningar på de olika enheterna. På medarbetarsidan har vi haft ett antal rehab-fall av ganska omfattande slag och vi har aktivt arbetat
med att få ner antalet sjukskrivningar. Medarbetarenkäten visar åter på bättre resultat än tidigare år. Resultatet har gått från bra till bättre överlag. Finns dock vissa områden som har
förbättringspotential. Dialoger pågår med HSF att samla mer hjälpmedelsverksamhet hos
oss i stället för att som idag ha det spritt. Det finns dock ett behov av utökade lokaler för
att kunna lösa detta. Ekonomin ligger på plus ca 0,4% (803 tkr) av omsättningen vilket
måste anses vara mycket bra då avdelningen har en omslutning på ca 180 miljoner och 192
medarbetare (plus vikarier) och ett krav på nollresultat (jmf med ett privat företag). Konferensservice på Wisborgsområdet (via Visborgsköket) fyller ett stort behov både internt och
när det är externa gäster.
Vaktmästeri och Transport:
• Driftsatt effektivisering genom samarbete med KFA-vaktmästeri vid möblering av
Ljusgården på Visborg
• Deltagit på förnyelsedagen efter att ha blivit nominerade för arbetet med uppsökande
verksamhet vid förnyelse av passerkort
• Tagit över all hantering av parkeringstillstånd på lasarettet
• Deltagit vid upphandling bårhustransporter
• Stöttat SBF flytt till hus Havde med möblering m m
• Genomfört HLR-utbildning
• Genomfört fortbildning YKB
• Genomfört fortbildning 1.3-utbildning
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Hjälpmedel och Varuförsörjning:
Gemensamt
• - HLR-utbildning till alla medarbetare
• - Tagit fram mål för enheten
Hjälpmedelscentral
• - Samarbetssamtal med Got-IT
• - Utökat samarbete med MTA med övertagande av service och logistik på Cpap apparater
• - Löpande arbete med översyn av processer och rutiner
• - Startat upp nya buffertförråd hos HSF och SOF för att öka tillgängligheten av hjälpmedel på ett snabbt sätt
• - Nya upphandlingar inom:
- Sängar och sängryggstöd för hemsjukvård
- Personlyftar inkl. tillbehör
- Manuella rullstolar,drivagg,ramper,bälten,selar
- Tyngdtäcken
- Handleds- och fingerortoser
- Förstoringsglas, luppar och kikare
- Daisyspelare och Fickminne
Varuförsörjning
• Diverse upphandlingar inom sjukvårdsområdet
Städenheterna:
• - Ergonomiutbildning
• - HLR-utbildning
• - Införande av Ultrarent vatten
• - Stora inspirationsdagen
• - Utbildning i INSTA 800 för gruppledare och enhetschefer oktober/november
• - Kontroll från Arbetsmiljöverket under året. Alla kontrollerade objekt godkända
• - Digitalisering av ritningar över städområden i detalj
Fordonsorganisationen:
• - Inköp och försäljning av fordon
• - Deltagit i biogasupphandling
• - Deltagit i kollektivtrafikupphandling
• - Krävt in viten av fordonsleverantörer som inte kunnat leverera i tid på totalt 355 389
kronor

Måluppfyllelse
Kvalitet

På HMC ser vi en ökning när det gäller antal arbetsorder 5 671 (5 299) som innefattar service och reparationer mot brukaren och samtidigt har ledtiden ökat från 7,53 till 8,69 dagar.
Att ledtiden ökat beror bl a på sjukskrivningar och att tekniker varit svårrekryterade Vi har
även lagt större vikt än tidigare vid att återanvända hjälpmedel där det varit möjligt.

2 (4)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Försörjning

Vi levererar fordon till förvaltningarna med hög säkerhet och som är miljöklassade. Vi har
ökat antalet elfordon och beställer även elhybridfordon. Biogasfordon är dock huvudalternativet där så är möjligt. Ekonomiskt har vi under året krävt in viten där fordonsleverantörerna inte kunnat leverera enligt avtal.
Medarbetare

Sjuktalet för avdelningen har ökat från 7,1 till 7,3 men resultatet är olika på enheterna. Städenheterna och HMC/VF har generellt ett högre sjuktal. Vi har fler långtidssjukskrivna men
också fler korttidssjuka. Vi kontaktar tidigt medarbetarna för att kunna sätt in stöd m.m. så
att de snabbt kan återgå i arbete. Vi behöver kvalificerat stöd av HR i många ärenden men
mht till besparingar går det inte att få i tillräcklig utsträckning.
Resultatet av medarbetarenkäten 2019 var bra, men inget är så bra att det inte kan bli
bättre. Generellt ligger våra resultat något högre än regionens samlade resultat. Dock
sticker ”attraktiv arbetsgivare” ut negativt (-7 hos medarbetarna men +100 bland cheferna).
Fokus under året har varit på att stärka det vi är bra på och att det skall vara roligt att gå till
jobbet! Så kommer vi att jobba även 2020. En stor orsak till medarbetarnas attityd anser vi
är att de senaste åren vi inte visat någon form av uppskattning av våra medarbetare såsom t
ex kaffebröd, personalfest, julklapp m.m. samtidigt som de som är i organisationen måste
göra mer m h t besparingskrav. Men även oro med besparingar och känslan av att inte
kunna påverka har betydelse. Detta sammantaget gör inte region Gotland till en attraktiv
arbetsgivare.
Vissa personalkategorier är, och kommer framöver att vara svårrekryterade. Det är chaufförer med C-behörighet och YKB (YrkesKompetensBevis), bårhuspersonal, tekniker av olika
slag till HMC-verksamhet och hjälpmedelskonsulenter.
Ekonomi

Avdelningen visar på ett positivt resultat på ca 0,8 mnkr. Besparingarna har lett till att färre
skall göra mer, och det i kombination med att inte få göra prishöjningar, gör framtiden ekonomiskt oviss. Fordonsorganisationen har erhållit viten från olika fordonsleverantörer med
totalt 355 389 kronor.
Då vi har ett köp-säljförfarande på avdelningen är besparingar svåra att genomföra. Det
kunden vill ha får de betala för och det har de budget för (förhoppningsvis). Vi har dock
justerat priserna för leasingfordon, minskat städfrekvenser där så varit möjligt (i dialog med
kund), sett över prismodellerna för hjälpmedel, börjat samarbeta över avdelningsgränserna
och ser konstant över om vi måste återanställa vid pensioneringar och andra uppsägningar.
För 2020 gör vi motsvarande som 2019, försöker digitalisera där så är möjligt och ser över
våra prismodeller.
Portokostnaderna för regionen fortsätter att vara högre (minus 814 tkr) än det anslag avdelningen får och måste justeras framöver. Det är inte rimligt att avdelningen skall stå för regionens kostnader för detta.
Samhälle

Genom fordonsorganisationen har vi accelererat implementeringen av biogas- respektive
miljöklassade fordon där det av praktiska skäl (läs biogastankstationer) varit möjligt. En elbil har anskaffats och placerats i bilpoolen utöver de två elbilar som finns hos vaktmästeri
och Tranportenheten. Vi köper även in elhybridfordon som ersättning av dieselfordon. Städenheterna har ett konstant fokus på att minska användandet av miljöfarliga kemikalier. På
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transportsidan ser vi över våra rutter för att bli mer effektiva och på så sätt köra färre kilometer (= mindre CO2 utsläpp). Hjälpmedelscentralen återanvänder i allt större utsträckning
hjälpmedel som återlämnas.

Utveckling på sikt
Vaktmästeri och Transport:
• Hitta ett sätt att temperatursäkra läkemedel, dialys och annat temperaturkänsligt gods
• Lyckas med nyrekryteringen av vikarier. Lyckas förbättra arbetsmiljön på lastbilarna
Hjälpmedel och Varuförsörjning:
• Vi ser platsbrist i befintliga lokaler som gör att visa arbetsmoment och flöden inte är så
smidiga som kunde önskas. Detta gör också att vi inte kan klara alla de kunduppdrag
som önskas
Städenheterna:
• Personalanskaffningen med rätt kompetens
• Få ner sjukfrånvaron, lyckas med förebyggandet innan sjukfrånvaro
• Öka status för yrket
• Att lyckas med kompetensöverföringen till nyanställda vid kommande pensionsavgångar.
• Heltidsresan (få ihop ekonomin)
Fordonsorganisationen:
• Fortsatt satsning på fossiloberoende fordon
• För att kunna införa fler elfordon (100% el) måste infrastrukturen för laddning byggas
ut över hela ön
Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyckeltal

2019

2018

2017

Antal arbetsordrar service och reparation HMC

5 671
8,69

5 299
7,53

5 945
9,01

3 705

3 404

3 549

49 005
168 960

44 137

44 840

0,89

169 143
0,93

173 101
0,86

2019

2018

2017

Antal månadsanställda

192

186

189

Sjuktal

7,3

7,1

5,9

Resultat (tkr)

Budget
2019

Bokslut
2019

Avvikelse

Intäkter
Kostnader
Netto

180 012
180 012
0

192 474
191 671
803

+12 462
-11 659
+803

Ledtid arbetsordrar service och reparation HMC
(dagar)
Återanvändning hjälpmedel, antal rekond.ordrar
HMC
Plockade rader, återanvändning hjälpmedel HMC
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, dagar

M edarbetare
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HR
Avdelningschef: Lotta Israelsson
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på HR. Ansvaret innebär att leda, styra och samordna området HR och lön, strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser,
ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt i förekommande fall erbjuda stöd i syfte att ge regionens förvaltningar rätt förutsättningar och möjligheter att nå
målen i styrkorten. Detta inom områden som:
•
•
•
•
•
•
•

Kompetensförsörjning
Rekrytering
Arbetsgivarvarumärke
Ledarförsörjning/ledarutveckling
Personalpolitik
Arbetsmiljö, hälsa och likabehandling
Rehabilitering

•
•
•
•
•
•
•

Företagshälsovård
Arbetsrätt, avtal och förhandling
Bemanning och omställning
Lönebildning/löneöversyn
Löneadministration
Pensioner och försäkringar
Facklig samverkan/
samverkansystement

Viktigare händelser
Under året togs nya mål fram för perioden 2020-2023 och inom målområde medarbetare
finns tre mål som HR främst driver och samordnar processer kring. Mål 13. Region Gotland ska präglas av en tillitsbaserad organisationskultur. Mål 14. Region Gotland lyckas
kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete. Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus. Inom
alla tre områden arbetar redan idag HR-avdelningen aktivt för att driva processer och aktiviteter. Ett organisationskulturarbete har startat upp och en omfattande kartläggning på
bred front har genomförts, det arbetet ska samordnas med det nya målet kring tillit samt
den reviderade ledarstrategin som också tagits fram under året.
Andra samarbetsprojekt för verksamhetsutveckling inom koncernstyrningen pågår också.
Tillsammans med ekonomi har ett beslutstöd tagits fram. Tillsammans med kvalitet och digitalisering och ekonomi har vi tagit fram ett verktyg/stöd för att lättare kunna genomföra
omorganisationer. Tillsammans med kommunikation har arbetet med arbetsgivarvarumärket fortsatt och ett antal aktiviteter genomförts. Samordning av aktiviteter inom ledar- och
medarbetarskap gällande förändringsledning mm har även det initierats med avdelningen
för kvalitet och digitalisering.
Projektet Digital HR fortsätter och nu när HR-avdelningens processer kartlagts så är aktiviteter igång för att digitalisera och effektivisera ett flertal av dessa. Sju områden är prioriterade att starta digitaliseringsarbetet kring och det görs i nära samarbete med funktioner
inom kvalitet- och digitalisering samt användare i förvaltningarna. GDPR har haft en betydande roll i arbetet att upphandla företag som kan stödja arbetet och även i arbetet att
skriva PUB-avtal. Även regionens dataskyddsombud har därför varit inblandat i många av
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processerna. I dagsläget finns ett framtaget avtal att under ett år prova digital referenstagning. En process för pre-onboarding är framtagen och sjösätts i början av 2020. Ett avtal
med fortsatt stöd i rehabilitering finns och långt framskridna planer på ett antal processer
inom anställning, digitalt stöd för annonsering, beställningsportal, förmåner mm. När detta
arbete genomförts kommer regionen få loss flertalet timmar för både chefer och stödfunktioner att göra annat samt i flera processer fått en kvalitetshöjning.
Under året har ett antal projekt startats upp. Norma-se kompetensen är ett projekt som finansieras av socialfonden och är ett samarbete med 10 andra arbetsgivare på Gotland. Syftet är att höja kompetensen på ledande funktioner inom dessa organisationer gällande breddad rekrytering och rätt använd kompetens. Under första delen av året gjordes en planeringsfas och efter sommaren gick projektet in i genomförandefasen.
Strategisk hållbar bemanning är ett annat projekt som startat upp under året i syfte att
stödja förvaltningarna med att hitta verktyg för att resursplanera och bemanna verksamheterna mest effektiva sätt. Projektet startade upp i augusti och pågår under ett år.
Fördelning av TLO-KL medel, ca 4,5 Mkr, som använts till kompetensutveckling samt stöd
vid ohälsa, har under året fördelats ut på samtliga förvaltningar. HR-avdelningen har också
tagit del av medel för att ställa om till framtidens HR. Utbildningar via Karlstads universitet
planeras att genomföras 2020. En mycket positiv satsning som kommer få effekter på hela
organisationen.
Under året har HR-avdelningen/lön tagit över administrationen kring Gotlandshems löner.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Ett antal aktiviteter har genomförts under året för att förbättra kvaliteten kring HR-avdelningens uppdrag gällande upplevelser, tillgänglighet, effektiva processer samt delaktighet.
HR-avdelningens utbud och servicenivåer ses över löpande och avdelningen arbetar även
med olika nyckeltal för utvärdering och uppföljning. Uppföljning sker i dialog med förvaltningarnas HR-chefer och andra berörda funktioner för att skapa delaktighet i utveckling av
verksamheten. Ett förtydligande av hur och vilket stöd som HR/lön ska ge utvecklas fortlöpande i dialog med HR-chefer och koncernledningsgruppen.
Lönenheten genomför mätning och uppföljning av lönekvaliteten i löneutbetalningsprocessen varje månad. Löneenheten för även dialog med administratörer, planerare och skoladministratörer både vår och höst gällande chefens stöd i syfte att utveckla och förbättra. Ett
kontaktcentersystem för telefoni har införts under hösten för att underlätta tillgängligheten
till löneenhetens olika supporter.
HR-stöd har skapat en aktivitetslista som utgår från målen i styrkortet och KLG:s prioriterade områden. Det är ett sätt att visualisera den röda tråden för varje medarbetare på enheten.
Kompetensförsörjningsteamet använder sedan maj en tavla för att synliggöra pågående
uppdrag. Detta medför att teamet får en gemensam bild över belastningen, vem som har
vilket uppdrag samt i vilken fas rekryteringar befinner sig i. Detta förenklar fördelning av
nya uppdrag samt öppnar upp för dialog kring potentiella kandidater och kandidatupplevelsen.
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Inom projektet DigitalHR fortsätter arbetet med att effektivisera och digitalisera huvudoch stödprocesser inom HR-området. Syftet är att hitta effektivare arbetssätt som lösgör
både tid och resurser för chefer och stödfunktioner. Under våren har projektet träffat chefer, administratörer, fackliga företrädare, huvudskyddsombud samt funktionsansvariga i
varje huvud-och stödprocess i syfte att få in förslag på hur vi bör arbeta i processerna
framåt. Alla förslag har prioriterats utifrån kostnads och nyttoeffekter och tecknats ner i en
aktivitetsplan. Prioriterade områden att påbörja digitaliseringsprocessen inom är:
Huvudprocess rekrytera/anställa
• Digital referenstagning
• Preboardingprocess
• Digitalt annonsstöd
Delprocess anställa
• Anställningsprocessen (underlag till avtal och beställningar/portal) samt onboardin/introduktion
Huvudprocess utveckla och behålla
• Förmånsportal för regionens anställda
Huvudprocess bemanna
• Effektiv bemanningsprocess (koppling till projektet strategisk hållbar bemanning)
Stödprocess personaladministration
• Utveckling av LAS-hanteringen digitalt
Stödprocess kompetensutveckling
• Utveckla digitalt stöd för utbildningsadministration och learning
Stödprocess samverkan/förhandling
• Utveckla digital hantering av löneöversyn
Stödprocess arbetsmiljö
• Utveckla digitalt stödsystem för SAM, riskbedömning, skyddsrond och årlig uppföljning
Inom respektive huvud-/stödprocess finns det en ansvarig person som driver arbetet
framåt. och dessa förbättringsområden kommer alla på sikt frigöra dyrbar tid i organisationen. Utöver de prioriterade områdena finns det drygt 200 ytterligare aktiviteter identifierade. Vissa av dessa kan lösas per automatik då de ovan processerna digitaliseras, andra arbetas med parallellt eller i ett nästa steg. Ett antal av dessa aktiviteter handlar om att tydliggöra rutiner och det innebär inte alltid att detta ska göras med ett digitalt stöd.
HR-informerar fortsätter att komma ut 4-5 gånger per år. Syftet är att ge regionens chefer
aktuell information som behövs i deras arbete.
Medarbetare

Sjuktalet för avdelningen är förhållandevis lågt och har varit det under flera år. 2017 var det
3,8, år 2018 3,1 och 2019 var siffran 2,9.
Under 2019 har personalomsättningen på HR-avdelningen varit fortsatt hög. 2017 var den
50% inom HR-stöd och 30% för hela avdelningen. Under 2018 stabiliserade det sig något,
men ett antal nyrekryteringar gjordes inom både HR-stöd och löneenheten. En HR-strateg
har rekryterats under året och på två år har två av tre strateger bytts ut. 2019 har det fortsatt varit relativt stor omsättning inom avdelningen, både för tillsvidare samt vikarier under
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föräldraledigheter. Att hitta rätt kompetens, hålla igång verksamhet innan någon ny är på
plats och sedan även introducera och få in nya medarbetare i arbete tar naturligt tid och
kraft av alla berörda. För att få en stabil personalgrupp har ett arbete med att höja lönerna
för mer konkurrenskraftiga löner fortsatt under året. Satsningar har gjorts inom både HR
och lön. Det har gjort det lättare än tidigare att få in erfarna nyrekryteringar. Arbetet med
lönebildning och extrasatsningar är ett viktigt verktyg för att kunna fortsätta attrahera, behålla och engagera medarbetare. Det behöver fortsätta.
En annan sak som kan göra att medarbetare trivs och stannar är att arbeta aktivt med resultatet av medarbetarundersökningen. En mycket positiv utveckling och förflyttning har
gjorts inom alla index vad gäller HR-avdelningen. Aktivt arbete sker inom hela avdelningen
och lite olika beroende på enhet och funktioner. Hela avdelningen har dock fokuserat på
att göra målen tydliga och fått till aktiviteter utifrån dem. Det har säkerligen bidragit positivt att alla vet vad målen är och deras del i sammanhanget. Begriplig, meningsfullt och
hanterbart och att det är attraktivt att stanna kvar.
Resultatet i PAI visar på 77% 2017, 79% 2018 och 78% 2019. Utvecklingsområdet inom
detta område är stöd vid hög arbetsbelastning samt rimlig stressnivå. Detta påverkas tillexempel av en hög personalomsättning samt stora besparingar. Det handlar också om att
många stora utvecklingsområden samordnas av HR och det är positivt men genererar hög
arbetsbelastning. Vi behöver även fortsättningsvis ha i beaktande att hela avdelningen utvecklar uppdrag som har stor positiv påverkan på hela regionen samtidigt som vi behöver
hantera besparingar inom den egna avdelningen.
Ekonomi

Avdelningen har för året ett överskott på cirka 1,1 mnkr. Det är till stor del två poster som
utgör överskottet. Den ena posten är den fackliga tiden och den post där vi till stor del lagt
2020 års besparing. Den andra stora posten finns inom den delen som handlar om personalkostnader. Under flera år har personalomsättningen varit hög. Överskottet består till
stor del av glapp mellan ersättningsrekryteringar, ej återbesatta tidsbegränsningar och korttidssjukskrivningar. Det behöver även fortsatt arbetas med hur vi kommer åt denna omsättning genom att tillexempel ha möjlighet att överanställa under vissa perioder så att vi inte
utarmar eller överbelastar de medarbetare som finns på plats.
HR-avdelningen har under perioden 2017-2019 haft ett besparingsbeting på 6,8 mnkr under perioden 2017-2019 fördelningen har varit 4,8 mnkr 2017, 1 mnkr 2018 och 1 mnkr
2019. Det första året gjordes besparingen till största del genom att inte återbesätta vakanser. De övriga två åren och 2 mnkr har handlat om att spara genom att minska kostnader
för lokaler, system och kring sådant som inte handlat om att minska antalet medarbetare.
Förvaltningarna har tydligt kommunicerat att det är märkbart att HR gjort besparingar. Enligt en undersökning gjord av Arkwright tillexempel beskriver var tredje chef (alla regionens
chefer deltog i undersökningen och detta var synpunkter från de svarande) att de önskade
mer stöd från HR. Stödet som ges är bra, men alldeles för lite för de utmaningar regionen
står inför. Ett stöd och en kompetens från HR behövs och kommer även framåt vara viktig
i fortsatt det fortsatta arbetet med att verksamhetsutveckla regionens verksamheter.
Att få ihop avdelningen, ändra arbetssätt och göra utbudsminskningar har varit en förutsättning för att klara besparingskravet. Dialog kring utbudet från HR-avdelningen och hur
regionens HR-resurser ska användas på bästa sätt behöver fortsätta. Framåt krävs en satsning på digitalisering och effektiviseringar som får genomslag i hela regionen för att klara
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en fortsatt effektivisering av kostnader. Ett effektivt och kompetent intern stöd till förvaltningarna samt en samordning kring de koncerngemensamma processerna påverkar medborgare och brukare i det långsiktiga perspektivet kring hur de upplever att de får det som
de som medborgare borde få.

Utveckling på sikt
Under 2020 är det viktigt att fortsätta arbetet med att effektivisera och digitalisera HR.s
processer. Ett viktigt arbete som driver utveckling inom hela regionen.
Utvecklingsuppdrag såsom organisationskulturarbetet och ledarstrategin kommer vara viktiga att prioritera och koncernsamlas kring. Det tillsammans med övriga planerade aktiviteter och prioriteringar inom de nya målen för 2020-2023. Aktiviteter för att nå mål 13, 14
och 15 samordnas till stor del i HR-processerna och till del även mål 12. Ett nära samarbete
mellan enhets-, avdelnings- och förvaltningar kommer vara en framgångsfaktor och nödvändighet för att klara framtida uppdrag och nå måluppfyllelse.
De uppdragsdirektiv som beslutade i samband med budgetavstämning 2019 är också viktiga att hålla i och driva. Inom HR har projektet strategisk hållbar bemanning, brist och
jämställdhet, förmåner, heltidsresan samt Norma-se kompetensen stor påverkan på hela
Region Gotland.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Antal rekryteringsärenden
varav chefsrekryteringar
Antal publicerade annonser
Antal skapade ärenden
Antal pågående ärenden per 191231
Antal samtal till HR support**
Antal inkomna mail till HR support
Antal lönespecifikationer
Kvalité i löneutbetalning*
Antal extra löneutbetalningar pga
fel*

2019

78
49
1 075
528
220
1 132
4 224
10 2037
0,48%
0,24%

2018

80
63
1072
Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt
99 722
0,63%
0,19%

2017

Ej mätt
981
Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt
97 107
Ej mätt
Ej mätt

*Fr o m 2018 så har ett nytt sätt att mäta kvalitén i löneutbetalningarna införts. Mätning och uppföljning sker varje månad.
**Till och med sista november på grund av systembyte.

Beskrivning av kvalitetsmåtten:
Kvalité i löneutbetalning: måttet beskriver antal fel som rättats i löneutbetalningarna. Redovisas i procent.
Extra löneutbetalning pga av fel: måttet beskriver antal extra utbetalningar pga fel. Redovisas i procent.
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I nterna kurser som HR är ansvarig för

Utbildning i HR-systemet (HRplus
och Medvind)
Grundutbildning i Medvind
Workshop i Adato
Arbetsrätt
Rehabilitering
Arbetsmiljö
Rekrytering
Att vara anställd
Första hjälpen till psykisk hälsa
M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

HR

Antal anm älda

Antal deltagare

Antal tillfällen

36

34

10

60
20
17
15
82
9
Ej mätt
3

60
18
16
13
64
6
Ej mätt
5

10
4
4
4
4
4
12
1

2019

54
2,9

2018

2017

53
3,1

Budget
2019

370
51 589
51 219

54
3,8

Bokslut
2019

2 667
52 760
50 094

Avvikelse

+2 297
-1 171
+1 126

Avvikelsen gällande intäkter beror i huvudsak på att Norma-projektet inte varit budgeterat.
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Verksamhetsberättelse
2019

Kommunikation
Avdelningschef: Ulrika Holm
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området kommunikation. Ansvaret innebär att leda och styra den koncernövergripande och
långsiktiga utvecklingen av Region Gotlands kommunikativa förmåga samt ansvar för att
utveckla regionens kundtjänstfunktion. Avdelningens uppdrag är också att ge stöd och service, internt och extern. Verksamhets- och kompetensområden inom avdelningen är:
•
•
•
•
•

Varumärket Region Gotland
Strategisk kommunikation
Kommunikation, intern och extern,
specialistkompetens
Regionupplysning
Reception

•
•
•
•
•

Myndighetsstödjande tjänster/kanslistöd överförmyndaren
Budget- och skuldrådgivning
Almedalsveckan, projektledning och
kansli
Pressfrågor
Mäss- och PR-material

Viktigare händelser
• Nytt intranät lanserades och implementeringen startades under hösten.
• Val till EU-parlamentet genomfördes i maj.
• Tre regiongemensamma arbetsgivarlöften har tagits fram för Region Gotland.
• Almedalsveckan utvecklade och implementerade en ny vision.
• Region Gotlands instagramkonto #viärregiongotland uppnådde målet 5 000 följare.
• Region Gotlands Linkedinkonto uppnådde 3 000 följare.
• Beslut om intern omorganisation genomfördes och kansligrupper och kommunikationsteamet respektive
Almedalskansliet delades upp i två enheter. Två nya enhetschefer rekryterades.
• Medborgarservice startade året med en mer renodlad verksamhet, det vill säga med regionupplysning,
reception och kundtjänst i fokus.
• Överförmyndarnämndens arbete har digitaliserats och ny e-tjänst för gode män har utvecklats.
• Regionupplysningen har genomfört flytt till nya, egna lokaler i Hemse.
• Ny samordnare har rekryterats till regionupplysningen.
• Telefoniupphandling har genomförts och regionupplysningen har även börjat arbeta med kundtjänstfunktionen som kallas MiCC.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Tillgänglighet är i fokus i arbetet med hemsidan. Målsättningen är att gotland.se ska uppfylla samtliga krav i de internationellt etablerade rekommendationerna när det gäller tillgänglighet (WCAG 2.0 AA). Under året har ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten på hemsidan vidtagits. Arbetet följer den åtgärdsplan som gjordes, efter att en extern
genomlysning av webbplatsen gjordes. Hemsidan fick överlag goda omdömen, men utrymme för förbättringar finns. Dessa åtgärdas i tur och ordning.

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
Regionstyrelseförvaltningen

Kommunikation

Aktivt arbete med regionens centrala Facebooksida är viktigt för upplevelsen av regionens
tillgänglighet. Facebooks betydelse som kanal för regionens samhällskommunikation bara
ökar. Regionens Facebooksida hade vid årsskiftet 2019/2020 drygt 7 800 följare, vilket är
en ökning med drygt 1 300 sedan förra årsskiftet. En gemensam strategi för de sociala kanaler som regionen använder för sin samhällskommunikation tas fram årligen. Målsättningen är bland annat att öka antalet följare i olika sociala medier, öka produktionen av
egna berättelser och öka användningen av film och bild i berättandet.
Strategiskt samarbete som stärker arbetsgivarvarumärket pågår i nära samarbete mellan
kommunikation och HR på flera områden. Ett omfattande internt organisationskulturutvecklingsarbete pågår parallellt med att fler samordnade interna och externa kommunikationsaktiviteter genomförs. Gemensamma arbetsgivarvarumärkeslöften för hela organisationen har tagits fram under året och kommuniceras nu ut i olika kanaler. Kampanjer i syfte
att lyfta fram regionen som arbetsgivare har också tagits fram. Nya samordningsforum för
både långsiktig planering och hantering av mer snabba insatser har under året skapats i
samverkan mellan HR och kommunikation.
Under 2019 ökade antalet följare av Region Gotlands stafettkonto för medarbetare på Instagram, #viärregiongotland. En målsättning på att få 5 000 följare sattes och uppnåddes i
början på hösten. Vid årsskiftet hade kontot drygt 5 300 följare.
En bit in på året fick Region Gotlands Linkedinkonto också en kraftig ökning när det gäller
antal följare. Linkedin är en viktig kanal i regionens rekryteringsarbete och hade vid årsskiftet drygt 3 000 följare. Nästa år finns mål satta även för denna kanal.
Under 2019 lanserades ett nytt intranät i regionen och implementeringen som startade på
riktigt under hösten, kommer att fortsätta under 2020. Framöver kommer vi att kunna
mäta om de effektmål som sattes i upphandlingsarbetet har uppnåtts. Implementering pågår.
Ett utvecklingsarbete för att göra regionupplysningen till kundtjänst pågår. För att skapa
utrymme för mer tidskrävande samtal behöver andelen interna samtal till funktionen
minska avsevärt. Som internt stöd infördes under året en ny digital telefonkatalog. Målet
var att minska antalet interna samtal med 50 procent. Resultatet blev en minskning med 19
procent. En del av denna ökning har sin förklaring i att antalet samtal ökade strax efter införandet. Även e-postkontakterna till regionupplysningen ökade något, eftersom många
medarbetare dels ville ställa frågor men även uppdatera sin information i telefonkatalogen.
Regionupplysningen arbetar i enlighet med riktlinjerna i regionens servicepolicy. Under
2019 var totala antalet samtal 297 589 stycken, varav 267 466 stycken var besvarade.
Följaktligen besvarades 90 procent av samtalen, vilket är en liten försämring jämfört med
2017 och 2018. Årets resultat är i nivå med 2016. Det finns behov att se över mätetal och
vilka nyckeltal som ska följas upp i regionupplysningen framöver. Detta mot bakgrund av
regionupplysningens förändrade uppdrag och även med anledning av att servicepolicy och
gemensamma riktlinjer för kundtjänst ses över.
Servicemätningens resultat för Region Gotland som helhet, visar också en försämring vad
gäller tillgängligheten på telefon generellt för regionen under 2019. Tillgängligheten gäller
andelen kontakt med handläggare inom 60 sekunder inom olika verksamhetsfrågor vilken i
årets mätning har försämrats (44 procent). Detta resultat ligger under genomsnittet i andra
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likvärdiga kommuner (2018: 47 procent, 2017: 37 procent). En analys gällande vilka verksamheter som försämrat sin tillgänglighet redovisas av avdelningen för kvalitet och digitalisering.
I regionupplysningens utvecklingsarbete med de förvaltningar som regionupplysningen särskilt ska stödja med att vara deras kundtjänstfunktion, dvs RSF, SOF, HSF och UAF, ingår
att göra regionens olika verksamheter uppmärksamma på hur information på hemsidan
uppfattas utifrån; om den exempelvis inte är rätt, aktuell, lättillgänglig och begriplig. Det
kan även handla om att återkoppla hur anknytningar och hänvisningar sköts internt. Regionupplysningen jobbar även för att stödja TKF:s kundtjänst, bygglov och klart vatten genom att ta emot samtal vid tillfällen då de behöver samla hela sin personal. Samverkansmöjligheterna är stora nu när det är fler och fler i regionen i samma tekniska system, MiCC.
I arbetet ingår även att starta upp det regioninterna kundtjänstrådet, denna gång med de
verksamheter som har kundtjänstfunktion i knappvalet 26 90 00. Arbetet syftar till att i
kundtjänstfunktionen som helhet, det vill säga inklusive TKF och SBF, utveckla, förbättra
och förenkla service och information gentemot medborgarna. Även Facebook som kanal in
till organisationen för frågor börjar etableras i kundtjänsten. Kundtjänstrådet har som uppdrag att revidera riktlinjerna för den gemensamma kundtjänstfunktionen. Arbete med detta
har pågått under året och kommer att fortsätta under 2020.
Uppföljningen av Almedalsveckan visar att merparten av arrangörerna upplever att veckan
till stor del uppfyller deras förväntningar. På en tiogradig skala ges bedömningen 7,9.
Under de senare åren har fokus legat på att samordna den service och support som ges
inom Region Gotland och de delar som ingår i Almedalsveckan som projekt (program,
presscenter, trafik, säkerhet, markupplåtelse samt allmänna frågor). När det gäller den upplevda servicenivån, stödet och tillgängligheten till Region Gotland ger arrangörerna betyg
mellan 5,1 och 5,2 på en sexgradig skala vilket pekar på att den gemensamma service som
regionen ger,ligger på en fortsatt mycket god nivå. Sedan 2017 har betyget ökat med 0,5-0,6
enheter inom alla tre områden.
Budget- och skuldrådgivningen har god tillgänglighet per telefon. Under hösten infördes
telefontider för att bättre kunna planlägga besökstider. Väntetiderna för personligt besök
ligger på 7-8 veckor vilket är en ökning från 2015-2016 då väntetiderna var 4-5 veckor. Orsaken till de längre köerna är liksom ifjol att fler besökare än tidigare ansöker om skuldsanering vilket innebär mer administrativt arbete.
För information om kvalitet avseende överförmyndarens verksamhet se överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse.
Medarbetare

I årets medarbetarenkät svarade 24 av 31 möjliga i avdelningen (77 procent). Resultatanalysen bygger på 18 svar. På avdelningsnivå och i enheten för kansligrupper finns inte tillräckligt med svar för att kunna se svar på enskilda frågor.
Avdelningens enheter rymmer vitt skilda verksamheter och har olika förbättringsområden
inom de olika teamen. Analysen bryts därför ner per enhet och varje enhet gör sin egen
handlingsplan utifrån de specifika utvecklingsbehov som identifierats för respektive grupp.
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Från 2017 till 2019, dvs den period då samma undersökningsmetod använts, har engagemangsresultatet glädjande nog haft en positiv utveckling. Avdelningen har som helhet förbättrat sitt engagemangsindex från 66 (2018) till 71 (2019). Kommunikationsavdelningen
har idag en stor andel engagerade medarbetare. Det finns även energi och tydlighet överlag.
Att stärka ledarskapet har varit ett område där avdelningen lagt mycket fokus eftersom avdelningens ledarskapsindex också pekat på ett behov av detta. Bristerna fick genomslag i
resultatet på frågor om uppskattning, förtroende och förutsättningar. Resultatet förändrades inte heller mellan åren 2017 (63) och 2019 (63).
Arbete för att åtgärda detta inleddes redan 2017 och pågick även under 2018 och 2019.
Analysen var att avdelningen behövde stärka det nära ledarskapets verksamhetskompetens
för två av enheternas arbetsgrupper. Förutsättningarna för en nära och tillgänglig arbetsledning för samtliga verksamheter behövde stärkas. Organisatoriska förändringar behövde
göras. Några åtgärder gick snabbare att genomföra, andra krävde mer tid, alla krävde bred
samverkan.
Vid årsskiftet 2018/2019 renodlades verksamheten inom medborgarservice till att omfatta
enbart regionupplysning och reception. Under hösten 2019 togs nästa steg genom att enheten för kommunikation och kansligrupper delades upp i två enheter; enheten för kommunikationsstöd och Almedalsveckans projektkontor respektive enheten för kansligrupper.
Ledarskapet har stärkts genom att två nya enhetschefer rekryterats. Kommunikationsavdelningen består nu av tre enheter med ett tydligare verksamhetsmässigt fokus. Vi hoppas
kunna mäta effekterna i nästa års medarbetarundersökning.
Avdelningen har även under året fortsatt arbetet med spelregler inom de olika grupperna.
Förbättringar har gjorts, men arbetet behöver fortsätta och intensifieras på sina håll.
När det gäller effektivitetsindex så har avdelningen förbättrat sitt resultat, från 2017 (60) till
2019 (63). Resultatet är fortsatt svagt och behöver förbättras.
När det gäller de tre specifika frågorna om hur insatt man är i arbetsplatsens mål, om målen
följs upp och utvärderas på ett bra sätt och om jag vet vad som förväntas av mig i mitt
jobb, så uppger medarbetarna överlag att de i högre utsträckning är insatta i arbetsplatsens
mål 2019 jämfört med 2018. De tycker också i högre utsträckning att målen följs upp och
utvärderas på ett bra sätt. Resultaten på de två frågorna om att vara insatt i målen och veta
vilka förväntningar som finns på en, ligger på en bra nivå. Även med detta har avdelningen
arbetat under året, genom att målen har lyfts upp och pratas om löpande, bland annat på
gemensamma avdelningsdagar. Det kan också bero på att fler av avdelningens olika team
har fått mer närliggande mål att jobba utifrån under detta år. Fortsatt arbete med detta
krävs dock.
Det finns ytterligare behov av att fördjupa sig i hur avdelningen kan förbättra arbetet med
att koppla ihop den egna verksamheten med regionens övergripande mål. Vi ser även behov av att utveckla mer närliggande mål, inte minst när det gäller servicenivåer och även
när det gäller verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
Kommunikationsavdelningen har som helhet fortsatt högt sjuktal, både vad avser korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro, 6,7 procent.
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Enheten för kansligrupper har ett sjuktal på 1,45 procent. Det låga sjuktalet ligger i nivå
med de senaste åren. Enheten för kommunikationsstöd och Almedalsveckans projektkontor har ett sjuktal på 2,45 procent. Det handlar om korttidsfrånvaro som hänger samman
med influensa- och förkylningsperioder, inte minst mot bakgrund av att flera av medarbetarna har barn i förskole- och skolåldern.
Enheten för medborgarservice har ett högt sjuktal på 15,32 procent, en ökning från en redan hög nivå på 10,74 procent (2018). Både korttids- och långtidssjukskrivningar ligger
bakom detta. Orsakerna är av olika karaktär. Fyra rehabutredningar pågår i samverkan med
HR. En arbetsförmågebedömning är genomförd. Årets förändringar i verksamheten genom
den flytt som genomförts i kombination med den verksamhetsutveckling, från renodlad
växelfunktion till kundtjänst, är också faktorer som kan ha spelat in.
Avdelningens olika team har olika utmaningar när det gäller den psykosociala arbetsmiljön.
Utvecklingen går åt rätt håll, från ett index på 63 (2017) till ett index på 68 (2019). I regionupplysningen finns exempelvis behov av att jobba vidare med konflikter på arbetsplatsenEtt särskilt utvecklingsarbete som påbörjades 2018 kommer att fortsätta även under 2020.
Upplevelsen av en orimlig stressnivå är ett generellt problem där avdelningen behöver göra
en fördjupad analys i de olika teamen. Resultatet har förbättrats jämfört med 2018, men är
inte tillfredsställande. Även resultatet när det gäller förutsättningarna för att göra ett bra
jobb behöver avdelningen jobba vidare med.
När det gäller satsningar utifrån jämställdhet så har receptionister och telefonister varit en
prioriterad grupp i både 2018- och 2019-års lönerörelser. Bedömningen är att satsningen
har givit effekt. Gruppens lönenivå har höjts och närmar sig nu riket. Om ytterligare satsningar behöver göras på gruppen återstår att analysera inför 2021 års lönerörelse.
Rekrytering av två nya enhetschefer under året har genomförts. Ett bra ledarskap med rätt
kompetens är en nyckel för att klara framtidens rekryteringsutmaningar inom respektive enhet, genom att ledarskapet så starkt påverkar arbetets förutsättningar, arbetsmiljö osv. Vi
har även rekryterat ny samordnare inom regionupplysningen – en nyckelfunktion för att
hålla ihop och driva verksamhetsutvecklingsarbetet framåt. Rollen som samordnare är en
utmaning att besätta och behålla. Regionupplysningen har de senaste två åren tappat två
samordnare till mer välbetalda jobb i Visby.
Inom överförmyndarnämndens kansli har det rekryterats flera nya medarbetare under de
senaste två åren. Det innebär förutom att ny energi och nya perspektiv tillförs, även att extra mycket tid har behövts till introduktion och utbildning. Detta har påverkat verksamhetens handläggningstider och tillgänglighet, men rekryteringen har fungerat väl och kompetensbehovet har kunnat tillgodoses.
Inom budget- och skuldrådgivningen, en verksamhet som är mycket sårbar genom att den
upprätthålls av en tjänst, slutade en erfaren kollega och en ny kom till. Under årets första
åtta månader kunde vi stärka upp verksamheten genom en intern förstärkning motsvarande
en halvtidstjänst. Denna lösning möjliggjordes genom ett tillfälligt samarbete med en annan
enhet och har nu upphört. Verksamheten klarar just nu inte vissa kvalitetskrav med de resurser som finns tillgängliga inom avdelningen. Detta behov lyftes än en gång i förvaltningens strategiska plan och budget för 2019.
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När det gäller satsningar utifrån den särskilda potten kopplat till jämställdhet och bristyrken, så har avdelningen fått utdelning under två år i rad genom att extra löneutrymme tilldelats först regionupplysningen 2018 och 2019 och även kommunikatörer samt handläggare inom överförmyndarnämndens kansli. Satsningarna har givit önskvärda effekter, men
vi ser även behov av att fortsätta prioritera grupper som kommunikatörer, samordnarfunktion och handläggare. Behovet av att rekrytera personer med hög specialistkompetens
framåt är stort.
Det är också viktigt att säkra avdelningens ekonomiska möjligheter att löpande kompetensutveckla sina medarbetare.
Kommunikationsavdelningen har sammanfattningsvis när det gäller medarbetarområdet,
förflyttat positionerna i rätt riktning när det gäller uppfattningen om Region Gotland som
attraktiv arbetsgivare. Jämfört med 2017 då vi hade 9 procent ambassadörer, 40 procent
passiva och 51 procent kritiker, hade vi i 2019 års medarbetarundersökning 22 procent ambassadörer, 44 procent som tolkas som passiva och 33 procent kritiker. Net Promotor
Score (eNPS) har alltså utvecklats från -43 till -11 på de här tre åren, vilket är en utveckling
i rätt riktning.
Ekonomi

Avdelningen redovisar ett underskott på 86 tkr. Det är kostnaden för övriga verksamhetskostnader och inköp av möbler, bildskärmar med mera som översteg budget. Intäkterna för
Almedalsveckan är svåra att prognostisera.
Det treåriga besparingsprogrammet 2017-2019 innebar för kommunikationsavdelningen ett
besparingskrav på en miljon kronor 2018 och en miljon kronor 2019. Hela besparingen
identifierades 2017 och de sista åtgärderna verkställdes 2019. Effekterna är minskad regionövergripande annonsering, minskat utrymme för tillfälliga kommunikationsutvecklingsinsatser och nedläggning av den årliga publikationen Gotland i siffror på svenska och engelska. En av åtgärderna var också flytten till nya, men regionägda lokaler, för regionupplysningen i Hemse med sänkt årshyra som följd. När det gäller tjänster så har avdelningen tagit bort en halvtidstjänst i registraturen, en heltidstjänst i kommunikationsteamet och del av
en bokbinderitjänst i regionarkivet som tillsammans med registraturen, vid det tillfället
ingick i avdelningens verksamhet.
För att kunna klara 2020 års besparingskrav på 200 000 kr har avdelningen i år dragit ner
motsvarande 25 procent av en tjänst i regionupplysningen. Även neddragningar har gjorts i
Almedalsveckans budget.
Minskad annonsering och avveckling av tryckt informationsmaterial innebär minskad synlighet för regionen och även minskad tillgänglighet för grupper som inte har tillgång till digitala kanaler. Nedläggningen av den tryckta publikationen Gotland i siffror innebär att statistik och fakta om Gotland och Region Gotland inte längre samlas in och presenteras på
samma överskådliga och lättillgängliga sätt för besökare, gotlänningar och regionanställda,
som tidigare. Att övergripande utvecklingsanslag för kommunikationsutveckling har skurits
ner medför stora begränsningar för kommunikationsutvecklingen och möjligheterna att
göra snabba insatser. Svarstider riskerar att bli längre i regionupplysningen, i synnerhet som
varje samtal i samband kundtjänsten börjar fungera fullt ut, sannolikt kommer att ta längre
tid.
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Samhälle
God folkhälsa

Regionen ska enligt lag ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer, både för att förebygga överskuldsättning och för att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina
problem. Ett snabbt möte med budget- och skuldrådgivningen är en förebyggande insats
och kan i förlängningen bidra till bättre folkhälsa då det allmänt känt att dålig ekonomi påverkar hälsan. Det kan också förekomma att personer som kommer till personligt besök
också är självmordsbenägna. Att snabbt komma på personligt besök inger en stark förhoppning hos klienten. Köerna till personligt besök ligger idag på 7-8 veckor. I verksamheten noteras att spelmissbruk har ökat framförallt hos yngre personer.
Även överförmyndarnämndens verksamhet bygger till stor del på att huvudmän och ställföreträdare känner sig trygga med nämndens beslut och kansliets kompetens i det dagliga
arbetet. Verksamheten uppfyller de flesta av sina mål. Det arbete som fått stå tillbaka på
grund av tidsbrist är ambitionen att arbeta med rekrytering och utbildning. Även handläggningstiderna har inte riktigt levt upp till målsättningen på max 70 dagar. Något som påverkat detta är ett fåtal ärenden som pågått en längre tid.
Gotlänningar känner sig delaktiga

Gotlänningarnas möjlighet till delaktighet i samhället ökar då särskilt utsatta människor genom ställföreträdarskapet ges möjligheter till delaktighet på lika villkor vilket är något som
överförmyndarnämndens verksamhet i hög grad påverkar. Rekryteringsbehovet av gode
män är stort och en ständig utmaning för verksamheten då det till stor del vilar på ideella
insatser från enskilda medborgare.
Överförmyndarnämndens verksamhet uppfyller de flesta av sina mål. Det arbete som fått
stå tillbaka på grund av tidsbrist är ambitionen att arbeta med rekrytering och utbildning.
Även handläggningstiderna har inte riktigt levt upp till målsättningen på max 70 dagar. Något som påverkat detta är ett fåtal ärenden som pågått en längre tid.

Utveckling på sikt
Kommunikationens förutsättningar och verktyg utvecklas snabbt. Specialisterna måste
ständigt bevaka trender och vara uppdaterade. Den redan påbörjade omställningen av kommunikationsstödsfunktionen kommer att fortsätta. Förändringarna leder till extra stort behov av kompetensutvecklingsinsatser.
Intranätet som nytt verktyg möjliggör och ger bättre förutsättningar för effektiv interkommunikation. Utvecklingsarbetet fortsätter. Utbildningsinsatser och förändrade arbetssätt i
hela organisationen krävs framöver.
Behovet av kommunikationsstöd kommer fortsättningsvis att vara stort i regionen som helhet och kommer inte att minska. Behovet av samordning är fortsatt mycket stort.
Den sociala mediestrategi som alla kommunikatörer och även HR jobbar utifrån måste
ständigt omprövas och utvecklas.
Samarbetet med HR när det gäller att samordna och utveckla gemensamma aktiviteter för
arbetsgivarvarumärket behöver fortsätta. Detta behöver också gå i takt med organisationskulturarbetet som pågår och även med arbetet med platsvarumärkesarbetet för hela Gotland, som bedrivs av regionala utvecklingsavdelningen, och som nästa år går in i en ny fas.
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Förstudien till ett nytt ansökningsprogram för Almedalsveckan är klar och arbetet kommer
att fortsätta. Arbete med att utveckla veckan pågår ständigt.
Behovet av gode män, i dagsläget och flera år framöver, är stort och det behövs kontinuerliga rekryteringsinsatser i flera kanaler för att få balans i tillgång och efterfrågan.
När det gäller budget- och skuldverksamheten behöver verksamheten förstärkas. Antal
spelmissbrukare, framförallt yngre personer som behöver stöd vid budget- och skuldrådgivningen, har ökat markant. Den långsiktiga utvecklingen med tydligt ökat behov av tjänsten är på flera sätt oroande.
Arbetet med att fortsätta översyn av serviceriktlinjer och regionupplysningens uppdrag mot
kundtjänst, fortsätter med nya arbetssätt och ny teknik på plats. Ambitionen är att jobba
närmare förvaltningarna och bli en motor i förbättringsarbete gällande regionens tillgänglighet. Processkartläggning och digitalisering av olika arbetsmoment är en viktig del i utvecklingen framåt.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Genomsnittlig kötid, regionupplysningen
Antal besvarade samtal, regionupplysningen
Andel obesvarade samtal på
anknytning
Andel externa samtal 26 80 00, regionupplysningen
Andel externa samtal 26 90 00 med
knappval 9, regionupplysnigen
Andel interna samtal, 777, regionupplysningen
Antal besök, reception
Antal borgerliga vigslar,
receptionen
Betygssättning av Almedalsveckans
gemensamma support gällande:
- bemötande
- stöd
- tillgänglighet telefon/epost
M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

2019

2018

2017

24-25 sek
267 466
(av 297 589)

300 414
(av 330 228)

21,3-22 sek
297 062
(av 317 176)

15,1%

15,7 %

14,8 %

13,9%

13,9 %

14,6 %

50,4%

47 %

48 %

12,5%
14 738

13,4%
16 119

13,6%

239

289

281

5,2
5,1
5,1

4,8
4,7
4,7

4,7
4,6
4,5

2019

28
6,7

2018

2017

43
6,0

43
6,5

Budget
2019

5 586
20 384
14 798

Bokslut
2019

5 807
20 691
14 884

Avvikelse

+221
-307
-86
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Verksamhetsberättelse
2019

Kultur och fritid
Avdelningschef: Angelica
Andersson Fihn
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området kultur och fritid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna verksamhetsområdet genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd,
följa upp och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:
•
•
•
•
•
•

Kulturplanen
Kultursamverkansmodellen
Fritidspolitiskt program
Idrottsanläggningar
Bad
Stöd till föreningar

•
•
•
•

Biblioteksverksamhet
Almedalsbiblioteket
Film på Gotland
Relationen till kulturinstitutionerna;
Länsteatern, Gotlandsmusiken och
Länsmuseet

Viktigare händelser
Nedan beskrivs ett antal händelser som inträffat under 2019 och som varit av större vikt
för verksamheten inom avdelningens ansvarsområde.
Organisationen har stärkts genom att en ny enhet skapats; Kulturenheten. Här samlas
Film på Gotland, kulturutvecklare, danskonsulent och konsthanterare/barnkulturhandläggare. Under året har också tre nya enhetschefer rekryterats till Kulturenheten, Almedalsbiblioteket samt Distriktsbiblioteken.
Inom avdelningen har utvecklingen av fler e-tjänster varit i fokus och b la har ansökningar
till skapande skola tillkommit.
Avdelningen hanterar mer än hälften av regionstyrelseförvaltningens ärenden per år. För att
skapa en gemensam, rättssäker, transparent och tillgänglig ärendehantering och handläggning har avdelningen under året genomfört utbildning i W3D3, fått fler ansökningar att gå
via regionens e-tjänst, harmonierat arbetsmallar/underlag/formuleringar och också förbättrat utbetalningsrutiner. Ytterligare steg kommer att tas under 2020.
Avdelningen har bidragit i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
För fritidsverksamheten noteras följande:
• Processkartläggning har genomförts och aktiviteter har identifierats för ytterligare digitalisering och utveckling av arbetsrutiner och organisering.
• Solbergabadet genomgick renovering vilket gjort att vi fått hålla stängt under januari
månad samt i slutet av sommaren.
• Tidigare beslut ledde till att avdelningen fick bekosta sanering av tennisbanor i Visby.
• Remissversion av anläggningsstrategi för regionen har arbetats fram.

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
Regionstyrelseförvaltningen

•
•
•

Kultur och fritid

Tillsammans med Gotlands idrottsförbund har ett utvecklingsarbete genomförts för
uppdatering/utbyggnad av mountainbikespår på Visborg.
Utveckling av idrottsområdet Rävhagen har genomförts. Tidigare varpaplaner har
ställts om till 2 nya naturgräsplaner samt ny varpaplan har etablerats.
Under året brann det på Gutavallen och stavhoppsmattan förstördes.

För kulturverksamheten noteras följande:
• Under året genomfördes en översyn av kulturkonsulentverksamheten.
• Arbetet med en ny Kulturplan för perioden 2021-2024 påbörjades innefattande ett trettiotal dialogsamtal med kulturliv och civilsamhället.
• Gotlandsmusiken har under 2019 levererat hela 330 konserter, varav över 50% på den
gotländska landsbygden.
• Länsteaterns stora satsning 2019 var det egenskrivna verket ”Anna & Jacob Dubbe” - ett
gotländskt Romeo och Julia-drama. Av övriga föreställningar kan nämnas musikteaterföreställningen ”Skrotissarna Nickelina och Nicke” som spelats i närmare 100 föreställningar för förskolebarn på hela Gotland.
• Gotlands Museum har för sjätte året i rad varit det mest besökta länsmuseet med ca 335
000 besökare 2019. Museet har bland annat genomfört ett guideutvecklingsprojekt, utvecklat skolprogram om nazismen på Gotland samt uppmärksammat 100-årsfirandet av
allmän och lika rösträtt. Under året stängdes konstmuseet pga för dåligt inomhusklimat.
• En kartläggning av kulturutbudet för barn har genomförts, ett arbete inom ramen för
planerna på införandet av en barnkulturgaranti.
• Film på Gotland följde upp gällande filmstrategi och handlingsplan med gotländska filmaktörer vid två tillfällen.
• Talangdagarna på Fårö genomfördes med medel från Filminstitutet och i samarbete
med Bergmancenter och Sveriges 18 filmregioner. 24 filmare och tio filmkonsulenter
från hela landet deltog.
• Uppdatering av Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning godkändes av Regionfullmäktige.
• Ny arbetsgrupp bildad för kultur som pedagogisk resurs i skolan, nya former av samverkan med kulturskolan.
• För första gången genomfördes dialog-och utvecklingssamtal med de organisationer
som fått 50 tkr eller mer i verksamhetsstöd under 2019. Sammanlagt 18 stycken samtal
genomfördes under framförallt augusti och september.
För biblioteksverksamheten noteras följande:
• Projektet Mångspråkiga bibliotek avslutades under året. Projektet har gjort många insatser för att anpassa bibliotekens utbud efter nyanländas behov.
• Länsbiblioteket arrangerade Maker tour i samarbete med Fenomenalen med workshops
på temat teknik och superhjältar på åtta bibliotek samt författarbesök och workshop på
tre bibliotek .
• Boktuben Gotland lanserades. Boktuben är bibliotekens Youtubekanal för filmade boktips för barn där bibliotekspersonal och skolelever berättar om spännande böcker i
olika genrer. Nu finns ca 40 filmer och de används flitigt i de gotländska skolorna.
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En regional Samverkanskonferens om digital inkludering arrangerades. Målgruppen för
konferensen var regionpolitiker, förvaltningsdirektörer, avdelnings- och enhetschefer,
strateger, tjänstepersoner som arbetar med frågan samt Länsstyrelsen på Gotland.
Ett antal statligt finansierade projekt har drivits under året. Projekt bokstart drivs i samarbete med skolan och hälso- och sjukvården. Syftet är att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera språk och kommunikation hos sina barn. Digitalt
först avser att höja befolkningens digitala kompetens genom en satsning på fortbildning
av anställda på folkbiblioteken.
Biblioteken på Gotland har fått projektmedel från Kulturrådet (2019 3,2 mnkr, 2020,
4,3 mnkr) för Stärkta bibliotek som ska öka utbud av och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Bland annat omfattas följande delar:
-

•
•

Bibliotek för alla där bibliotekens användare och ickeanvändare kartläggs
för att göra biblioteken angelägna och tillgängliga för fler.
- Mobil biblioteksverksamhet med syfte att öka tillgängligheten.
- Talboksverksamhet med gemensamma riktlinjer, kompetenshöjande insatser av personalen och ett rum för digital handledning.
- Uppsökande verksamhet för personer med funktionsnedsättningar där förslag på Boken kommer-verksamhet har tagits fram och prövas i ett pilotprojekt.
- Förstudie ny bibliotekswebb med kartläggning av behov och teknisk funktionalitet som ska ligga till grund för uppförandet av ny hemsida för biblioteken.
- Förstudie nytt bibliotekssystem KOHA för eventuell övergång till ett öppet
biblioteksdatasystem.
- Nytt enhetligt skyltsystem med exteriör skyltning som följer regionens grafiska profil.
- Inköp av teknik för publik verksamhet till flera bibliotek, t ex informationsskärmar, konferensutrustning, laptopdatorer för digital handledning, högtalare, tv-spelskonsoller m m.
Två meröppna bibliotek har öppnats som försök i Roma och Slite. Under våren 2020
planeras även biblioteket i Hemse att bli meröppet.
Gotlands bokmässa, firade 10 år, och var även detta år väldigt välbesökt, både av besökare, utställare och föreläsare.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Under året har avdelningen med genomfört en kartläggning av hur respektive enhet arbetar
med kvalitet. Utifrån materialet kommer processer och årshjul att byggas upp.
Ärendehanteringen har förbättrats. Detta genom utbildning i W3D3 och fortsatt utveckling
av e-tjänster.
Samverkan med medborgarna har skett på flera olika sätt under året. Kulturplansdialoger
har genomförts med fria professionella, institutioner och andra relevanta aktörer för att
forma Gotlands kulturplan 2021-2023. Uppföljning av filmstrategin och tillhörande handlingsplan har gjorts i samverkan med öns filmaktörer och dessutom har ett produktionsforum etablerats som en ny mötesplats för öns filmverksamma filmare, filmarbetare, bolag
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Kultur och fritid

och tjänstemän inom Region Gotland. Anläggningsstrategin tas fram i nära samarbete med
Gotlands Idrottsförbund.
Ett omfattande arbete är påbörjat för att utveckla biblioteken på Gotland. Under året har
en översyn av verksamheten gjort i syfte att hitta och utveckla effektiviserings och synenergimöjligheter. Två nya chefer har anställt, en för Almedalsbiblioteket och en för Distriktsbiblioteken. Tillsammans ansvarar de för en gemensam ledningsgrupp. Insatser har gjorts
för att förbättra likvärdighet mellan bibliotek och arbetssätt är utvecklade för att stärka arbetsmiljön. Inköp och iordningsställande har förbättrats genom att processer samordnats
och arbetsgrupper bildats.
Under året har meröppna bibliotek startats för att öka tillgängligheten.
Biblioteket i Fårösund flyttade under våren 2019 från Kustateljén tillbaka till lokalerna vid
Fårösunds grundskola. Ur ett tillgänglighetsperspektiv har det visat sig mycket positivt då
resultatet i besöksstatistiken och utlånen ökat med mer än det dubbla.
För fritidsverksamheten har en brukarundersökning genomförts under året. Mätningen
omfattar bad och bokning, bidragshantering samt anläggningar och IP Skogen.
Baden på Gotlands huvuduppdrag är att tillmötesgå skolornas, föreningslivets samt allmänhetens behov av badverksamhet. Under året har Solbergabadet hållits stängt under januari
samt under slutet av sommaren pga. renovering. Målgruppen barn och unga ges extra utrymme under skollov med hinderbana och annat i bassäng. Undersökningen som riktar sig
till besökare på allmänhetens bad på badhusen besvarades av 114 under en period av ca två
veckor. Undersökningen visar att öppettiderna fortsatt berör många och det är svårt att nå
upp till allas förväntningar med de förutsättningar som finns.
Baden (1-6, där 6 är högst)
Badet motsvarar mina förväntningar
Jag känner mig trygg och säker på badet
Det är städat och fräscht i dusch och omklädningsrummen
Det är städat och fräscht i simhallen
Personalen hälsade mig välkommen
Personalen kunde svara på mina frågor
Badets öppettider passar mig
Nöjd med badets utbud

Medel 2019
4,7
5,6
5,2
5,3
5,5
5,5
4,5
4,7

Medel 2018
4,8
5,4
5,2
5,2
5,5
5,6
4,6
4,8
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När det gäller enkäten för bokning och bidrag, anläggningar och IP Skogen så inkom 142
svar. Resultatet visar att såväl bokning och bidragshandläggningen levt upp lite bättre mot
förväntningarna. Svaren kring våra anläggningar är dock sämre än förra året dvs man förväntar sig mer.
Fritid (1-10, där 10 är bäst)
Bokningsservice som helhet
Om du tänker bidragshandläggningen som helhet
Hur väl uppfyller bidragshandläggningen dina förväntningar?
Om du tänker på de kommunala anläggningarna som helhet,
hur nöjd är du då med dem?
Tänk dig den perfekta kommunala anläggningen, hur nära ett
sånt ideal tycker du att kommunens anläggningar kommer?
Hur nöjd är du med in- och utlämning av hyrd utrustning?
Motsvarar hemsidan dina förväntningar

Medel 2019
7,7
7,8
7,4

Medel 2018
7,4
7,0
6,9

6,4

6,7

5,8
8,1
6,7

6,3
8,6
6,1

Medarbetare

Sjukfrånvaron hos avdelningens medarbetare har fortsatt att öka och sjuktal har ökat från
5,9 till 6,3 från delår 2. Framför allt märks en ökning i sjukfrånvaro > 90 dagar. Inom flera
delar av avdelningen pågår omfattande utvecklingsarbete och också organisatoriska förändringar har genomförts. Syftet är att stärka arbetsmiljön och ledarskapet framåt men under
året har förändringarna också inneburit osäkerhet vilket kan avspeglas i såväl sjukfrånvaro
som resultatet i medarbetarenkäten.
80% av medarbetarna besvarade årets medarbetarundersökning. Hållbart medarbetarengagemang har minskat från 71 till 64. Även ledarbetarskapsindex har minskat på skalan. Fokus ligger nu på respektive enhet att arbeta med fokusområden och skapa en handlingsplan.
Resultaten för avdelningschefens arbetsgrupp skiljer sig mot enheternas och här är resultaten bättre än regionen i stort.
I biblioteksverksamheten har under året stor kraft lagts på att förbättra arbetsförutsättningar och arbetsmiljö. Insatser görs för att höja kompetensnivån och att tydliggöra det
professionella uppdraget. Arbetsplatsträffarna utvecklas för att ge bättre utrymme för dialog. Målet är en tydlighet i ledarstruktur och beslutsprocesser och att ingen medarbetare ska
känna osäkerhet kring organisationsstrukturer.
Under 2019 bildades en ny kulturenhet för att tydligare samla verksamheten för Film på
Gotlands samt danskonsulenten, kulturutvecklaren och konsthanteraren. Ny enhetschef
tillträdde 1 september. Utifrån det utökade ramtillskottet till Film på Gotland kunde tjänsterna inom organisationen ses över. Nya tjänster skapades med högre sysselsättningsgrad t
ex rekryterades en filmkommissionär och en visstidsanställd tekniksamordnare anställdes
placerad i Kustateljén på 50%, samfinansierad med Gotlands Folkhögskola i Fårösund.
Kompetensförsörjningen är svår inom framför allt bibliotek och fritid då främst för bibliotekarier och badmästare. Under 2019 gjordes en riktad satsning på dessa grupper i löneöversynen vilket förbättrat situationen något.
Ekonomi

Vid delår 2 lämnade avdelningen en positiv årsprognos på 500 tkr. Under slutet av året förändrades prognosen och resultatet blev +/- 0. Skillnaden sedan delår 2 går att härleda
främst till att:
•

Etableringsstödet blev 200 tkr lägre än prognostiserat
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Kultur och fritid

Beviljade investeringsstöd blev ej utnyttjade av föreningarna, de kunde av olika anledningar inte genomföra projekten.
Badhusutredning som var lagd som investeringsmedel 1,5 mkr föll ut då ingen anläggning finns att belasta vilket påverkar driften.
Högre lönekostnaderna grundat i enskild överenskommelse för avslut.
Höga lönekostnader på Almedalsbiblioteket dels till följd av vikarier under sommaren
samt av fördröjd rekryteringsprocess av enhetschef.

Uppföljning besparingsprogrammet

För perioden 2017-2019 ålades Kultur och Fritidsverksamheten ett sparbeting om sammanlagt 15 mnkr. Besparingarna har under 2018 gjorts i ledning och administration med
syftet att verksamheterna nära medborgarna ska hållas så skadelösa som möjligt. Verksamhetens kvarvarande besparing för 2019 uppgick till 7 mnkr. Inför organisationsförändringen hade kultur- och fritidsnämnden identifierat och beslutat om möjliga besparingar
2019 på 3 mnkr inom biblioteksverksamhet, 0,1 mnkr på motionsspår samt 0,05 mnkr på
omklädningsrum Rävhagen. Till detta tillkommer redan genomförda besparingar om 0,5
mnkr som ligger i en tillfällig buffert 2018. Inför budgeten 2019 beslutades att genomföra
möjliga besparingar så som effektiviseringar och ramjustering inom fritidsverksamheten
med 1,3 mnkr samt borttagande av 2018 års tilldelade integrationsmedel om 1,5 mnkr. För
att uppnå den totala besparingen på 7 mnkr gjorde avdelningen även översyn av taxor och
avgifter vilka beslutades under 2019.
Genomförandet av det har gått enligt plan, 0,5 mkr lades som besparing med Etableringsstöd som för 2020 övergår och beräknas med en intäkt av ökade taxor och avgifter på avdelningen. Detta beslut togs under hösten av Regionfullmäktige. Almedalsbiblioteket har
under året haft svårt att nå sina besparingar pga för höga lönekostnader b la till följd av vikarier under sommaren dels att en del av lönekostnaderna täcks av projektmedel. Inför
2020 ligger budgeten lägre kring projektfinansiering.
Att genomföra ytterligare kostnadssänkningar är utmanande och försvåras av ett kortsiktigt
planeringsperspektiv.
Samhälle

Avdelningen arbetar för en god folkhälsa genom att stärka människors livskvalitet i form av
att inspirera till och möjliggöra upplevelser, möten och meningsfull fritid inom kultur- och
fritidsområdet.
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv genereras genom stöd i form av bidrag inom
såväl fritid som kultur. Uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapar förutsättningar för föreningar att erbjuda ett rikt föreningsliv över hela ön. Avdelningens fokus i
detta arbete är barn och ungdomar.
Genom ett levande kulturarv och ett brett stimulerande av fritidsutbud stärker avdelningens arbete kommunens attraktivitet och varumärket Gotland och möjliggör i slutändan en
ökad folkmängd. God tillgänglighet till verksamheter är av stor vikt. Implementeringen av
ett nytt bokningssystem är ett led i detta arbete. E-tjänster införs för sökande av bidrag och
bokningar.
Insatser görs för att förbättra kommunikation och tillgängligheten via aktiva facebook- och
instagramkonton.
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Kultur och fritid

Kulturverksamheten fortsätter att skapa engagemang bland medborgarna. Som exempel för
året kan nämnas inköp av föreställningar utifrån som tillför öns utbud av teater och dans.
Dansföreställningen ”De Passant” var en sådan. Vikten av att medborgarna fortsatt kan få
tillgång till ny offentlig konst har säkerställts genom att nya Mål och riktlinjer för enprocentregeln antagits av fullmäktige.
Biblioteken på Gotland arbetar för att öka tillgängligheten till biblioteken dels genom
meröppet men också genom att kontinuerligt se över öppettider. Genom program och evenemang arbetar biblioteken för ett varierat utbud för barn, ungdomar och andra grupper i
samhället. Vidare arbetar biblioteken med att utveckla det digitala kunnandet och anpassa
servicenivåer för att vara en attraktiv mötesplats för alla.
Almedalsbiblioteket tar en allt tydligare position som länk mellan Uppsala Universitetet och
det Gotländska samhället. Samverkan mellan Region Gotland och Uppsala Universitet
skapar goda förutsättningar i samhället för högre utbildningar och bidrar i förlängningen till
framtidens kompetensförsörjning.

Utveckling på sikt
Avdelningen fortsätter arbetet att använda resurser på bästa sätt genom effektiviseringar,
förändrade arbetssätt och digitalisering.
Kulturplanen som skall antas under 2020 kommer att innebära förändringar för kulturverksamheten och vara vägledande för främjandeverksamheten, kulturinstitutionerna och fria
professionella.
Utvecklingen av biblioteken på Gotland fortsätter genom bland annat tydligare målarbete,
verksamhetsutveckling (meröppet, servicepunkter, mobilt), kommunikation, systemstöd
och dialog.
Fritidsverksamheten kommer fortsätta med sitt arbete med digitalisering och effektiva arbetsprocesser. Stort fokus ligger på anläggningsstrategi, fritidspolitiskt program, bidragsöversyn och översyn av avtal och överenskommelser.
Insatser kommer att göras för att förbättra arbetsmiljön ytterligare. Handlingsplaner genomförs utifrån resultatet på medarbetarenkäten och en avdelningsspecifik facklig samverkansgrupp etableras.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad per bad, kr
Säsongsuthyrning, antal gästnätter
Idrottshallar antal uthyrda timmar
Idrottsplatser, antal uthyrda timmar
Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster:
Ungdomar
Funktionshindrade
Pensionärer
Bibliotek
Antal fysiska besökare
Antal medialån fysiska

2019

2018

2017

103 963
70,50
6 817
26 052
6 583

104 237
68,44
8 400
26 135
5 983

104 582
70,12
7 712
27 615
7 709

29 090
3 057
4 400

34 106
2 996
4 695

36 486
2 503
4 594

604 316
379 043

617 745
383 944

509 000
395 987

7 (8)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
*Januari 2018

Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

Kultur och fritid

2019

86
6,3

2018

90
5,0

Budget
2019

43 179
155 059
111 880

2017

97*
4,7

Bokslut
2019

52 496
164 380
111 884

Avvikelse

+9 317
-9 321
-4
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Verksamhetsberättelse
2019

Kvalitet &
digitalisering
Avdelningschef: Anders Granvald
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på kvalitet, verksamhetsutveckling och digitalisering. Avdelningen ansvarar också för att tillhandahålla och utveckla en funktionell, ekonomiskt hållbar IT och telefoniinfrastruktur för Region Gotland. Ansvaret innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta
inom områden som:
• Kvalitetsledning
• Förändringsledning
• Verksamhetsutveckling
• Digitalisering
• Projektledning
• Systemstöd och systemförvaltning
• Processledning
• IT-infrastruktur och arkitektur
• Samverkansmodeller
• Systemintegration
• Kunskapsstyrning
• Den digitala arbetsplatsen
• Organisationsutveckling
Det innefattar allt från telefonilösningar, arbetsplatser, skrivare, kommunikationslösningar,
datalagring, serverlösningar, programvaruhantering och support. Dessutom hanteras regionövergripande kvalitetsfrågor, samverkansfora som RSS, BarnSam, VuxenSam och partnerskapet med Uppsala Universitet m fl.

Viktigare händelser
Förnyelsedagen genomfördes den 6 Mars. För första gången i ett större format, i ICA Maxi
Arena. Med gott om utrymme blev det en succé där allmänheten för första gången bjöds in
och som sändes direkt på webben. Återkopplingen från deltagare och besökare var väldigt
bra. Det vinnande bidraget, Lisa Larsson från Teknikförvaltningen, har efter detta gått vidare och vunnit såväl ett nationellt som ett internationellt kvalitets pris.
Robotarna tog under 2019 plats i Regionens verksamhet. En testverksamhet genomfördes
inom tre områden med mycket gott resultat, vilket ledde fram till ett beslut att inhandla det
verktyg som testats för att på bred front automatisera monotona arbetsuppgifter. Först ut i
detta utvecklingsarbete är ekonomifunktionen som har en serie med arbetsuppgifter som
väl passar att robotisera.
Inom kvalitétområdet genomfördes under året en hel del arbete. Bland annat togs stora
steg för att kartlägga och dokumentera våra verksamhetsprocesser. I workshopform har
många medarbetare stöttat alla Regionens förvaltningar med metoder och dokumentationsstöd. Ett arbete som fortsätter under 2020.
Kvalitétshandboken togs fram och Riktlinjerna för kvalitét och verksamhetsutveckling uppdaterades och bygger nu mera på SIQs kvalitetsmodell. Under året blev vi också medlemmar i SIQ, Swedish Institute for Quality.
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
Regionstyrelseförvaltningen

Kvalitet &
digitalisering

Årets största upphandling var den om en ny telefonilösning. Många timmar lades av många
för att först ro upphandlingen i hamn och sedan implementera densamma. De största förändringarna mot tidigare är att de sk ”privatsidorna” försvann och att faktureringen från
årsskiftet kommer ske direkt till kostnadsställeansvarig. Ekonomiskt innebär det nya avtalet
en besparing för Regionen, med mera tillgänglig funktionalitet.
Framtidens vårdinformationssystem, FVM, engagerade flertalet medarbetare och kommer
över lång tid påverka den verksamhet som vi bedriver i avdelningen.
Utbyggnaden av WiFi på äldreboenden runt om på ön fortsätter. Under året har alla utom
3 äldreboenden utrustats med WiFi för boende och besökare.
Utvecklingen av e-tjänster fortsätter med god fart. Idag finns mer än 170 e-tjänster publicerade och omfattar alla Regionens förvaltningar. Nyttoberäkningar som görs visar på ekonomiska besparingar såväl som ökad tillgänglighet för medborgarna.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Inom avdelningen genomför vi varje år en kundundersökning riktad mot de IT tjänster vi
levererar. Tre områden mäts specifikt; datorarbetsplatsen, telefonin och servertjänsterna.
Det sammanvägda NKI resultatet ligger i år på 73 (skala 1-100), samma som 2018. Historiskt kan vi se att under de senaste 5 åren har det skett en positiv utveckling från ett NKI
på 65 till dagens 73. Sämst resultat, 66, har vi inom området för datorarbetsplatsen. Detta
kan till viss del förklaras av att vi, på grund av ekonomin, inte lyckas hålla den tänkta utbytestakten av datorer. Detta innebär att några funktioner, exempelvis delar av skolan, har
gamla och relativt långsamma datorer.
Medarbetare

Under året har vi fortsatt varit återhållsamma med att återanställa på uppkomna vakanser
då personalkostnader i princip är det enda vi kan spara in på då besparingskraven är fortsatt
hårda. Trots detta har vi ett resultat i medarbetarenkäten som slår alla tidigare resultat. Med
ett HME på 82, ledarskapsindex på 83 och ett engagemang på 79 känner vi oss nöjda med
det arbete som utförts under året.
Sjuktalen ligger fortsatt under Regionens mål, nu på 2.7%. Vi har fortsatt ett antal längre
sjukskrivningar, men i stort är man frisk och på jobbet.
Det är idag mycket svårt att över huvud taget rekrytera och lönen är den absolut största
deal-breakern. Vi har idag en lönedifferens mot omvärlden på 3.000-9.000 kr / månad, för
likvärdiga arbeten. Exempelvis har vi genomfört två rekryteringar i första linjens support
och har varit tvungna att tacka nej till ett flertal pga lönekraven. Vi har hänvisats till att rekrytera från handeln och/eller direkt från skolan och stå för en hel del kunskapsuppbyggnad innan man är flygfärdig, då man så ibland väljer att gå vidare till samma yrke hos en annan arbetsgivare med högre lön.
Att vi sedan inom Regionen rekryterar samma kompetens men att man inom UAF har
möjlighet att ge vederbörande rejält mycket mera betalt, blir bara kontraproduktivt och signalerar en konstig ej sammanhållen lönepolitik, vilket försvårar kommande lönediskussioner å det grövsta.
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Ekonomi

Ekonomiskt kommer vi lämna ett överskott på 2,2 mnkr. I huvudsak består detta i att vi
inte kunnat installera och driftsätta WiFi i den utsträckning som planerats då våra externa
konsulter, som anlitas för installationer, inte haft resurser. Dagens byggboom på Gotland,
med epicenter i Tofta, äter i stort upp alla installationsresurser som finns på ön och med de
avtal vi har kan vi inte plocka in personal från fastlandet, även om det skulle behövas.
De besparingar vi genomfört har inneburit att det dels inte finns något utrymme för utveckling samt att vi inte ersättningsrekryterar i den takt vi kanske skulle behöva. Det innebär också minskade öppettider i supporten och längre handläggningstider på fältet.

Utveckling på sikt
Vår verksamhet går mer och mer mot att köpa tjänst. Våra leverantörer byter affärsmodell
och färre säljer idag sina produkter som licenser som du äger, utan istället får du betala en
hyra. Dvs vi går från investeringar till drift. Detta gäller i stort allt, mjukvara som hårdvara.
I verksamheten sker även en fortsatt kompetensbreddning och kompetensväxling. Mot
bakgrund av vad som beskrivits ovan så kommer vi behöva färre tekniker som ”klappar
om” maskiner, till att behöva fler beställare och lösningsarkitekter. En fortsatt naturlig
minskning av personalen är högst rimlig att tänka sig.
Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats
Antal ärenden hanterade av
IT-support
M edarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Resultat

2019

2018

2017

91%
36 182

91%
34 741

87%
33 681

2019

2018

2017

3,23

68
2,7

3,42

70
3,1

3,70

Budget
2019

32 531
79 903
47 372

71
2,7
Bokslut
2019

34 272
79 424
45 152

Avvikelse

+1 741
+479
+2 220
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Måltid
Avdelningschef: Josefine Jessen

Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören i sitt
ansvar för området mat & måltid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna området
mat & måltid genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge
stöd, följa upp och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:
•
•
•
•
•

Produktionsplanering
Livsmedelsupphandling
Meny- och receptplanering
Måltidsproduktion
Servering

•
•
•
•
•

Byggnadsprojekt kök
Restaurangverksamhet
Planera och leverera specerier
Planera, leverera och servera
mellanmål
Mat- och måltidspolicyn

Viktigare händelser
Året har präglats av förändringar med bland annat en ny sammansättning av ledningsgrupp,
översyn av tjänsteutbud med produktionsförändringar som resultat, processförändringar
för att minska svinn inom sjukvården och i verksamheten har ett flertal rekryteringar och
personalförändringar genomförts för förbättrad arbetsmiljö. Förändringar som påverkar
måltidsmiljön positivt har genomförts och ytterligare ett antal skolrestauranger började under 2019 att dagligen erbjuda ett vegetariskt alternativ. Mycket arbete har under året lagts
på förändringar kopplat till kökens beskaffenhet med resultatet att flera ombyggnationer/upprustningar är färdigplanerade inför 2020 samtidigt som ombyggnation av Västerhejdeskolans kök genomförts och renovering av Wisbygymnasiets och Strandgärdets kök
påbörjats.
Under året har E-handelsprojektet slutförts varvid alla kök nu använder sig av e-handel.
Upphandling av specerier, kylt och fryst samt mejeri har, liksom en ny tvättupphandling,
genomförts. Ett stort antal processer har under året säkerställts och en bruttolista på avdelningens processer tagits fram för att möjliggöra fortsatt processkartläggning som stöd till
processutveckling och digitalisering. Andel ekologiska livsmedel liksom svenskt kött och
kyckling har ökat medan andelen köp utanför avtal ytterligare har sjunkit. Stöddokument
för råkost och matlagnings från grunden har implementerats för jämn kvalitet och mätmetoder har utvecklats. Fler nyckeltal har identifierats och kunddialogmodell har tillsammans
med Utbildnings- och arbetslivförvaltningen utvecklats under året.
Ett flertal insatser har under året genomförts kopplat till rekryteringsutmaningar och heltid
som norm.
Besparingar om 1 miljon har gjorts för tredje året i rad och vid budgetberedningen tilldelades Regionstyrelseförvaltningen ett uppdrag om översyn av organisation och lokalisering av
måltidsverksamheten i Region Gotland.
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Måluppfyllelse
Kvalitet

Avdelningen följer upp kvalitet dels genom daglig kontakt med gästerna, genom pictogram
och NKI-mätningar samt i kunddialoger på olika nivåer inom organisationen. 2019 års
NKI ligger nära föregående år (66 i jmf med 67), visar överlag små variationer och det är
svårt att se några uppenbara enskilda utvecklingsområden. Svaren i fritextfältet; synpunkter
på hur maten lagas, beställningsförfarandet och överlag en blandning av positiva kommentarer och förslag på utvecklingsområden; är i linje med vad som förmedlas i kundmöten.
Resultatet visar att 84% känner till överenskommelsen mellan Måltid och den egna förvaltningen och att samma andel, 84%, anser att den egna verksamheten får den måltidsservice
som överenskommits.
Under året har dialog förts med kund kring att utveckla en digital enkät kring mat och måltider, en digital lösning för avvikelser liksom att utveckla kunddialogerna genom att i högre
grad involvera så väl kvalitetsledare som gästerna i kvalitetsprocesser.
Kvalitet utifrån uppdraget visar på en fortsatt positiv trend med ökad andel ekologiska och
svenskproducerade livsmedel, med måltider som har en bra sammansättning gällande näring, energi och variation samtidigt som utbud och valmöjligheter har haft en god utveckling. Denna positiva kvalitetsutveckling kan vara en bidragande faktor till de i jämförelser
med andra kommuner och landsting (Kolada) höga kostnaderna för måltider inom Region
Gotland.
Synpunkter från medborgarna behandlas enligt process, synpunkter tas tillvara och svar ger
alltid inom rimlig tid.
Medarbetare

Medarbetarenkäten visar goda resultat och en positiv utveckling i jämförelse med tidigare
år. Så väl teameffektivitet (75), Ledarskapsindex (79) och hållbart medarbetarengagemang
(83) visar förflyttningar i rätt riktning. Engagemangsindexet (82) ligger i nivå med föregående år medans eNPS har sjunkit från 0 till -5.
Som ett led i avdelningens arbete med att skapa förutsättningar för en stabil grundbemanning har extra fokus under 2019 lagts på rekryteringsprocessen. En intern rekryteringsutbildning har genomförts, kravprofiler har säkerställts, översyn och justeringar i annonser
liksom uppdatering av intervjumallar har gjorts och ett aktivt arbete med förbättringar
kopplat till intervjuer har pågått. Vidare har avdelningen marknadsförts på ett tydligare sätt
genom att synas i olika forum och sammanhang. Resultatet har delvis visat sig i de många
intervjuer som genomförts under hösten, där många möten lett till ett flertal nya vikarier
och ett ökat intresse bland personer i den yrkeskategori som utgör det framtida kompetensbehovet.
Avdelningens sjuktal visar på totalen en negativ trend. Variationerna är stora inom de olika
köksområdena där det i vissa fall är sjunkande sjuktal och i andra en negativ utveckling.
Sjukfrånvaron beror på så väl långtidssjukskrivningar som kortare frånvaro. Arbetet på avdelningen har en mer eller mindre ”naturligt” hög stressnivå med många deadlines och
stress i form av säkerhet (säker mat) och är samtidigt fysiskt krävande. Avdelningen har
även en åldrande personalstyrka och arbetsbelastning/krav har ökat med bland annat fler
och specifika specialkoster liksom ökad administration. För att underlätta den fysiska arbetsmiljön arbetar avdelningen löpande med att åtgärda brister och utöka hjälpmedel liksom ombyggnationer och lämplig utrustning. Livsstilsföreläsningar har erbjudits och en
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analys av sjukfrånvaro har genomförts. Införandet av pooltjänst liksom köp av städ och
tvättjänst förväntas ha en positiv effekt framåt. Införandet av pooltjänst visar sig i en ökning av antal anställda och lägre vikariekostnader.
Ekonomi

Avdelningen gör för 2019 år ett positivt resultat på 2 miljoner. Intäkterna överstiger budget
med 3,7 miljoner vilket beror på större volymer än budgeterat, på mer intäkter för vuxna
ätande, mer försäljning av catering och specerier, utökad mellanmålstjänst, mer intäkter än
planerat för mjölkstöd och ekologiska livsmedel. Kostnader för livsmedel landar 3,5miljoner högre än budget vilket motsvarar 32% livsmedelskostnad i förhållande till den budgeterade kostnaden om 30% livsmedelskostnader.
Lokalkostnader visar för året ett utfall på 600 tkr under budget, ett resultat av ej genomförda investeringar och därmed hyresökningar ej genomförda enligt plan. Transportkostnader ligger i nivå med budget medan ”övriga kostnader” går plus med 260tkr. Överskott om
nära 1miljon på personalkostnader beror på vakanta tjänster och lokala lösningar för att
minska personalkostnaderna.
Genom effektiviseringar och planering har sparpaketet 2017-2019 uppfyllts utan negativ effekt för medborgare.
Ekonomisk jämförelse med andra kommuner och landsting visar att Gotland har höga måltidskostnader varför, i kombination med ett ekonomiskt läge, en översyn av måltidsverksamheten i Region Gotland har beslutats genomföras under 2020.
Samhälle
Social hållbarhet

Mat och måltider bidrar på ett självklart sätt till flera mål inom samhällsperspektivet. Så väl
genom förebyggande för sjuka och äldre liksom lärande och kunskapsgivande för barn och
elever bidrar de offentliga måltiderna till en god folkhälsa och goda uppväxtvillkor. Region Gotland står för en ansenlig del av den gotländska befolkningens matintag och måltidsupplevelser och genom att erbjuda näringsriktig, varierad kost ges möjlighet till bra matvanor. Måltiderna i förskolan och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra
matvanor och med framarbetade stöddokument, uppföljning och löpande kvalitetsarbete
bidrar avdelningen till ett mer jämställd och jämlikt Gotland. Medarbetare på avdelningen har via serveringen, brukarmöten, matråd, elevråd och föräldramöten, en direkt
kontakt och synpunktsinhämtning med flera tusen av de gotländska medborgarna varje
dag. Synpunkter och önskemål om bland annat temamåltider och kockens val tas med i
meny- och receptarbetet från våra möten och kunderna har alltid möjlighet att anpassa måltiderna genom nära dialog med köken. För övriga synpunkter och önskemål som kommer
in via "säg vad du tycker", mail, insändare och telefonsamtal levererar avdelningen alltid ett
svar inom rimlig tid samt tar till sig av de synpunkter som inkommit.
Ekonomisk hållbarhet

För att bidra till andelen gotlänningar i arbete eller studier har avdelningen under året
utökat kontakten med olika utbildningsverksamheter, Arbetsförmedlingen och Region
Gotlands Arbetsmarknadsenhet, samt NORMA-projektet, med det övergripande syftet att
kartlägga möjligheterna för avdelningen att göra plats för personer med en annan kompetensnivå än den vi vanligtvis söker. Under 2019 har avdelningen tagit emot ett antal personer på arbetsträning, arbetsprövning, extraanställningar och arbetsplatsförlagt lärande. Det
utvecklade samarbetet med Lernia har under året resulterat i att ett antal elever från vuxenutbildningen har välkomnats till avdelningen och några av dessa praktikperioder har lett till
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anställningar. Kontakt med Steget har också etablerats under året vilket på sikt kan leda till
möjligheten att ta emot personer inskrivna i SFI.
Avdelningen bidrar aktivt i att utveckla ett gott näringslivsklimat genom att förbättra dialoger och samarbeten med producenter och grossister.
Ekologisk hållbarhet

Att utveckla Gotland som ekokommun och att minska Gotlands klimatavtryck bidrar
avdelning måltid till genom hög kompetens och ett välutvecklat samarbete mellan processerna för upphandlingar, meny- och receptplanering. Avdelningens nivåer för andel ekologiska och svenska livsmedel har ökat över tid, så även 2019. Ökningen av svenskt kött är
till stor del ett resultat av väl genomfört upphandlingsarbete där andelen svenskt kött (och
fågel) är mycket hög i nationell jämförelse, något som uppmärksammats i flera relevanta forum. Ersättningsvaror är en anledning till att siffrorna för svenskt kött och fågel inte är
ännu högre. Även andelen vegetariska måltider ökar enligt uppdrag och mätningar och
olika process- och rutinförändringar har under året genomförts för att minska svinn. Utbildningsinsatser i produktionsteknik har genomförts och avdelningen följer det nationella
arbetet kring svinn. Koldioxidekvivalenten har minskat från 2018 års värden vilket bedöms
vara ett samlat resultat av den ökade andelen svenska och ekologiska livsmedel, minskade
andelen kött och mejeriprodukter, ökad andel klimatsmart köttalternativ samt ökad andel
vegetariska måltider. Siffran för inköpta gotlandsproducerade artiklar har dock sänkts något
sedan 2018. Detta beror på att den gotländska brödleverantör som var upphandlad vid årsskiftet 18/19 lade ner sin verksamhet liksom nedläggning av en gotländsk charkleverantör
hösten 2019. Enligt ambition har mängden inköpt kött och kyckling minskat över tid.

Utveckling på sikt
Den demografiska utvecklingen och behov av kostnadssänkningar innebär fortsatt arbete
med att identifiera än mer effektiva arbetssätt liksom fokus på att hantera de rekryteringsutmaningar som avdelningen står inför. Utfallet av det effektiviseringsprogram som påbörjats
med översyn av skolorganisation och måltidsorganisation samt privatisering av äldreboenden kommer att ha en avgörande roll för den framtida måltidsverksamheten inom Region
Gotland.
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Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

2019

2018

2017

M edarbetare

2019

2018

2017

Andel ekologiska livsmedel*
29,3%
27,8%
26,9%
Andel svenskt kött*
93,1%
89,6%
83,8%
Andel svensk kyckling*
95,7%
88,9%
89,7%
Andel närproducerade/got15%
16%
16%
ländska livsmedel*
Andel inköp utanför anbud
7,2%
9,8
11,3%
Andel vegetariska måltider**
20%
20%
20%
Koldioxidekvivalent ***
2,29
2,34
Andel ätande gymnasieelever
57%
67%
73%
Antal beställda portioner
inom:
Förskola
427 186 434 386 440 835
Grundskola
990 976 973 097 966 773
Gymnasie- o vuxenutbildning
258 141 249 214 218 038
Hälso- och sjukvård
88 433
77 876
80 988
Äldreomsorg
286 397 285 393 301 007
Äldreomsorg ordinärt boende
23 258
26 590
28 717
Restauranger
110 033 115 417 123 208
*Andel av totalt inköpta livsmedel i kronor
** Räknat på grundmeny. Vegetariskt alternativ till utvalda skolor under året ej medräknat.
***Inköpta livsmedel koldioxidekvivalent per kg

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

126
7,9

125
7,2

Budget
2019

119 036
119 036
0

122
5,9
Bokslut
2019

122 800
120 802
-1 998

Avvikelse

+3 764
-1 766
+1 998
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Regional
utveckling
Avdelningschef: Stefan Persson
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Avdelningen ansvarar för att strategiskt planera, analysera och följa upp samhällsutvecklingen inom ett stort antal kompetensområden. En röd tråd är att alla uppdrag har en betydelse för Gotlands utvecklingsambitioner, inte minst som region. Större delen av arbetet
sker i samverkan med aktörer utanför Region Gotlands organisation. Ansvaret innebär att
bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta
inom områden som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional utveckling
Näringslivsutveckling
Landsbygdsutveckling
Tillväxtmedel
Internationella frågor
Övergripande fysisk planering
Markförsäljning och exploatering
Infrastruktur
Bredbandssamordning
Vindkraft
Kommunikationer
Bostadsförsörjning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljö och vatten
Kompetensförsörjning och
arbetsmarknad
Folkhälsa
Tillgänglighet
Jämställdhet
Alkohol- och tobakstillsyn
Mänskliga rättigheter
Integration och flyktingmottagande
Trygghet, kris och beredskap
Säkerhetsskydd
Besöksnäring och turism

Viktigare händelser
Hälsa och jämlikhet

Avdelningen har färdigställt förslag till Program för god jämlik jämställd hälsa som har remissbehandlats och därefter har reviderats för behandling i regionfullmäktige i början av
2020. En Strategi för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor har färdigställts och antagits av regionfullmäktige. Arbete för att öka fokus på främjande av psykisk
hälsa tillsammans med representanter från näringslivet och civilsamhället resulterade i olika
gemensamma initiativ och bildandet av föreningen MindShift Gotland som plattform för
fortsatt aktivitet.
Regional utvecklingsstrategi

Framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi har tagit fart ordentligt. En projektorganisation har byggts upp, en nulägesanalys har tagits fram och dialoger med utvecklingsaktörer har genomförts med sikte på att ha en remissversion klar i början av 2020.
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Implementering av ny tobakslag

Den 1 juli i år ersattes den gamla tobakslagen med lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088). Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och tillstånd för att få sälja tobak. En informationskampanj och utbildning genomfördes under våren samt alla andra nödvändiga förberedelser för att möte kraven i den nya lagen.
Operativt SamverkansForum

Ett Operativt SamverkansForum (OSF) mellan Region Gotland och polisen har bildats under våren. Syftet är att upprätthålla en gemensam lägesbild samt att öka samarbetet mellan
berörda parter och tidigt sätta in insatser för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete.
Utvecklas samverkan rörande unga

Under året har ett vilande nätverk för samverkan kring ungdomsmål återuppväckts. Nätverket innefattar delar av socialtjänst/socialjour, åklagare, tingsrätt, lokala advokater samt
polisen. Syftet med nätverket är att förbättra processerna kring unga lagöverträdare och
främja samverkan mellan socialtjänst och övriga rättskedjan.
Utveckling inom kris och beredskap

Regionen har skrivit en överenskommelse med länsstyrelsen om att ingå i olika arbetsgrupper för Utveckling Totalförsvaret (UT). Överenskommelsen innebär också att Region Gotland leder två arbetsgrupper: hälso- och sjukvård samt kommunalteknisk försörjning. Bemanning och resurser på beredskapssidan har utökats ytterligare utifrån större förväntningar och krav på regionens förmåga att hantera samhällsstörning vid alla hotnivåer.
Exploateringsprocessen

Inom mark- och exploateringsområdet har implementeringen av samverkansprojektet EXiSAM fortsatt och en utvärdering har gjorts. Det kan konstateras att projektet har givit
många positiva följdverkningar för arbetet med mark- och exploateringsfrågor, dock kvarstår fortfarande delar där viss förbättringspotential finns. Under kommande år fortsätter
därför utvecklingen av processen för mark- och exploateringsfrågorna.
Exisam är ett samverkansprojekt kring hur exploateringsfrågorna hanteras över förvaltningsgränserna via ansvariga tjänstemän i Exploateringsgruppen (EXG). Styrgrupp (LEX)
utgörs av förvaltningscheferna för TKF, SBF samt regiondirektören. Politisk förankring
sker i ett beredande organ till RSAU (REX) och består av RSAU plus nämndordförande i
TN och MBN. Två tjänstemän från samhällsplaneringsenheten inom avdelningen regional
utveckling ingår i EXG, varav en är verksamhetsledare för EXG och samordnare för EXiSAM.
Riktlinjer inom exploateringsprocessen

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning har arbetats fram samt varit på remissbehandling under hösten. Dessa förväntas antas av Regionfullmäktige i februari 2020.
Nya riktlinjer för fastighetsförvaltning (bebyggda fastigheter), riktlinjer för lokalförsörjning, riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer
för markanvisnings- och exploateringsavtal har godkänts i Regionfullmäktige tillsammans
med en övergripande fastighetspolicy.
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Fastighetsförsäljningar

Regionfullmäktige beslutade i november att revidera reglementena och därmed flytta ansvaret för fastighetsförvaltning, upplåtelser och försäljningar till tekniska nämnden samt att
regionstyrelsen fortsatt ansvarar för exploatering och lokalförsörjning.
Program Klintehamn 2030

Regionstyrelsen gav 2017 uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att ta fram ett program
för Klintehamn. Arbetet, som genomförts i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
och teknikförvaltningen, har tagit avstamp i en genomförd medborgardialog, varefter de
ambitioner och behov som framkom av dialogen fått utgöra själva uppdraget för programmet. Det delvis nya arbetssättet med en dialogbaserad process, som möjliggjort ett fördjupat lokalt engagemang, har upplevts som positivt av alla inblandade parter. Programmet antogs 23 september 2019 av regionfullmäktige.
Effektiv Region Digital Agenda

Inom ramen för bredbands- och digitaliseringskoordinatorns uppdrag kom projekt ERDA
(Effektiv Regional Digital Agenda) igång under 2019 tillsammans flera institutioner på
UUCG och Uppsala Universitet och med stöd av Tillväxtverket. Tanken är att universitetet
söker upp enskilda företag, försöker förstå deras verksamhet, eventuella problem och diskutera på vad sätt och i vilken form användning av digitalt stöd kan förbättra företagens affärsmöjligheter. I steg två kommer anpassade utbildningar/utvecklingsprojekt i till exempel
LoRa-Lab, se Mål 11, genomföras för enskilda eller grupper av företag. Under 2019 har
man fokuserat på behoven inom livsmedels- och turistbranschen. Ett antal konkreta verktyg har också kommit fram under året som företag, organisationer med flera kan använda.
Enligt Tillväxtverket har Gotland kommit väldigt långt redan under detta första år och är
den region som bäst kan visa på konkreta resultat av insatserna.
Nationalpark Bästeträsk

Naturvårdsverket startade formellt bildandeprocessen för en nationalpark i Bästeträsk-området på norra Gotland. Region Gotland ställde sig positiv till detta genom beslut i regionstyrelsen i februari 2019.
Kalkbrytning

Konsekvenser för samhälle och vattenförsörjning berördes i två uppmärksammade tillståndsprocesser för kalkbrytning. Region Gotland bevakade vattenrättsliga frågor i båda
processerna och hade också synpunkter på transportlösningar och samhällsutveckling när
det gällde planerna på storskalig brytningen nära Klintehamn.
Åtgärdsprogram för luftkvalitet

Avdelningen har deltagit i utarbetandet av det åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Visby.
Programmet fastställdes av regionfullmäktige och syftet är att Region Gotland ska klara
miljökvalitetsnormen för partiklar, så kallad PM 10 .
Landsbygdsutveckling

Under september 2019 inleddes processen med att ta fram nya lokala utvecklingsplaner för
bygderna Roma, Fårösund och Storsudret. De lokala utvecklingsplaner som under 2018
togs fram för platserna Fårö, Östergarnslandet och Hemse har arbetats vidare med på respektive plats. På Gotland genomförs sedan 2016 varje år tillväxtdagen ”92 möjligheter”.
Region Gotland är en av arrangörerna tillsammans med andra aktörer från det offentliga,
näringslivet, akademien och civilsamhället. Under årets konferens arrangerade Region Gotland workshop för samtliga deltagare i att ta fram en lokal utvecklingsplan (LUP).
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Företagsklimat

100 företagsbesök på 100 dagar. Med en strukturerad agenda inriktad på hållbar tillväxt och
näringslivsklimat besökte Politiker och tjänstepersoner under våren 104 företag. Med
samma agenda men ett lägre tempo fortsatte företagsbesöken under hela året. Resultaten av
företagsbesöken sammanfattades och används som underlag för kommande planer och insatser. Ett arbete för ökad samverkan har pågått under året mellan Region Gotland och näringslivets intresseföreningar, i såväl breda tillväxtfrågor som mer konkreta företagsklimatsfrågor.

Måluppfyllelse
Medarbetare

Sedan avdelningen bildades så har den genomgått flera strukturella förändringar och omfattande byten av enhetschefer. Två av tre enhetschefer tillträdde sina tjänster under 2019, så
ur ett ledningsperspektiv har varit stora förändringar. Detta med ny ledning har präglat
verksamheten och leder till behov av fokus på interna struktur- och ledningsfrågor för alla
medarbetare. Denna situation påverkar rimligen också resultaten i medarbetarenkäten tillsammans med en pressad arbetssituation. I övrigt är det värt att notera det stora engagemang för sina arbetsuppgifter som präglar avdelningens medarbetare.
Avdelningen har under året genomfört en hel del rekryteringar, och kommer också att behöva göra det de kommande åren. Alla rekryteringar kräver mycket att såväl chefer som
medarbetare så att de nya medarbetarna på ett så bra sätt som möjligt kommer i sin arbetsgrupp och i sina arbetsuppgifter. Vid rekryteringarna som gjort har ett stort fokus varit på
att sprida information om de utannonserade tjänsterna. En återkommande utmaning är
också att det krävs att avdelningen erbjuder en lönenivå som motsvarar vad andra kommuner och regioner erbjuder, då konkurrens sker på en nationell marknad för specialister.
Detta får effekter på den interna lönestrukturen.
Inom området kris och beredskap/civilt försvar finns specifika rekryteringsutmaningar i
hela riket, då området växer mycket snabbt när det gäller uppdrag och insatser. Det är därför en brist på erfaren personal. Ett sätt att hantera det på är att arbeta med internutbildning och mentorskap.
Ekonomi

Avdelningens underskott på -1,1 mnkr beror i huvudsak på effekter av förändrad lagstiftning. Numera ska förstudier i exploateringsprojekt redovisas som driftkostnad. Tidigare har
dessa utgifter ingått i exploateringsbudgeten. Under året har avdelningen därför belastats
med 3,4 mnkr för förstudier samt 1,3 mnkr för utrangering av tidigare utredningar. Denna
kostnadsökning har till stor del kunnat balanseras av en intäktsredovisning av erhållna statsbidrag för regionens arbete med att hantera samhällsstörningar. Utöver detta har avdelningen hanterat en obudgeterad kostnad för kommunal subvention för drift av ett trygghetsboende 0,6 mnkr.
Avdelningen klarar i princip ekonomin i den ordinarie verksamheten, men däremot inte att
leverera på alla uppdrag i tid och i enlighet med förväntningarna. Besparingarna som skulle
tas på intern service har också tagits på avdelningen, även om avdelningens verksamhet har
ett stort fokus på externa frågor samt ledning och samverkan. Sett ur politikens perspektiv
har regionstyrelseförvaltningen sparat på inter service och inte regional utveckling. Den politiska fokuseringen på de breda regionala utvecklingsfrågorna har snarare tilltagit de senaste åren, och därmed också förväntningarna och kraven på avledningens leveranser. Då
avdelningen inte i alla avseenden klarar av att leverera i enlighet med politiskt fattade beslut
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och förväntningar i frågor som rör samhällets utveckling, får negativa effekter på de målgrupper som är föremål insatserna, så som medborgare, företagare, intresseorganisationer,
etcetera.
En oförutsedd kostnad för trygghetsboende har tagits på verksamhetens ram detta år och
så kommer också att ske nästa år, men frågan behöver därefter landa rätt.
Samhälle
Regional utvecklingsstrategi

Framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi har tagit fart ordentligt. En projektorganisation har byggts upp, en nulägesanalys har tagits fram och dialoger med utvecklingsaktörer har genomförts med sikte på att ha en remissversion klar i början av 2020. Särskilda resurser är avsatta för att jämställdhetsintegrera strategin och kunna förhålla sig till målen i
Agenda 2030.
Modellregioner för jämställdhetsintegrering

Genom ett initiativ av SKR har Region Gotland deltagit i Modellregioner. Vi har där haft
utbytesträffar med regionerna Värmland och Västerbotten, vilka har handlat om att utveckla styrning, genomförande och uppföljning av jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsansvaret. Region Gotland har inlett ett samarbete med Gotlands Museum
om att jämställdhetsintegrera historiska stadsvandringar.
Gotlands Tillgänglighetsråd

Genom att samordna Gotlands Tillgänglighetsråd bidrar avdelningen med ett systematiskt
arbetssätt för delaktighet för berörda intresseorganisationer. Utbildning i FN:s konvention
för personer med funktionsnedsättning har genomförts där såväl förtroendevalda, tjänstepersoner inom regionen och länsstyrelsen som medlemmar i handikapprörelsens föreningar
deltog.
Alkohol- och tobakslagen

Avdelningen samordnar regionstyrelsens ansvar för myndighetsutövning enligt alkoholoch tobakslagen, lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel. Den 1 juli i år ersattes den gamla tobakslagen med lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler
rökfria miljöer och tillstånd för att få sälja tobak. En informationskampanj och utbildning
om den nya lagen genomfördes under våren samt alla andra nödvändiga förberedelser för att
möte kraven i den nya lagen. Under året har tillsyn på samtliga skolor genomförts gällande
rökfria miljöer.
God ordning på stan och narkotikaprevention

Den gemensamma målbilden God ordning på stan – tillsammans har omformats något, och utgör ett fortsatt viktigt forum för samarbete mellan olika aktörer. Det årliga mötet för uppföljning av sommaren genomfördes i oktober. Lägesbilden bedömdes som den lugnaste
sommaren på länge. Dock finns en oro omkring användningen av narkotika på krogen och
att tillgången är stor av olika droger. Föreläsningar om ”Narkotika på krogen – Nej, tack”
har genomförts i november. En skolteater som tog upp utanförskap, droger och mobbing
spelades under tre dagar för elever i årskurs 8 och 9 och en kvällsföreställning gavs för allmänheten i syfte att kunna diskutera och reflektera kring dessa frågor.
Arbetet med narkotika har intensifierats under året, främst inom ramen för samarbetet med
polisen och utifrån den gemensamt formulerade problembilden omkring utanförskap, droger, psykisk ohälsa och våld. Ett Operativt SamverkansForum (OSF) med Region Gotland
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och polisen har bildats under våren. Syftet är att upprätthålla en gemensam lägesbild samt
att öka samarbetet mellan berörda parter och tidigt sätta in insatser för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Program för jämlik jämställd hälsa

Avdelningen har färdigställt förslag till Program för god jämlik jämställd hälsa som har remissbehandlats och därefter har reviderats för behandling i regionfullmäktige i början av
2020. Olika kunskapshöjande aktiviteter på temat har genomförts, t ex föreläsning om folkhälsa på omsorgsprogrammet och utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.
Självmordsförebyggande arbete

Utifrån det självmordsförebyggande programmet har olika utbildningar och workshops genomförts, bl a för samtliga lärare på Wisbygymnasiet, för andra medarbetare i regionen
som arbetar med barn och unga och utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa för chefer i
regionen. Arbete för att öka fokus på främjande av psykisk hälsa tillsammans med representanter från näringslivet och civilsamhället resulterade i olika gemensamma initiativ och
bildandet av föreningen MindShift Gotland som plattform för fortsatt aktivitet.
Samverkan rörande ungdomar

Under året har ett vilande nätverk för samverkan kring ungdomsmål återuppväckts. Nätverket innefattar delar av socialtjänst/socialjour, åklagare, tingsrätt, lokala advokater samt
polisen. Syftet med nätverket är att förbättra processerna kring unga lagöverträdare och
främja samverkan mellan socialtjänst och övriga rättskedjan.
Överenskommelse om stöd till ensamkommande

En ny överenskommelse har träffats med Röda Korset Gotland i syfte att finansiera dess
stödverksamhet för ensamkommande. I takt med gruppens etableringsprocess har stödet
kommit att anta en mer universell karaktär. Överenskommelsen har därför breddats jämfört med tidigare år i det att den nu även avser stöd till andra unga vuxna i behov av stärkta
framgångsfaktorer.
Barnkonventionen blir lag

Inför att barnkonventionen nu blev inkorporerad i svensk lag 2020 har avdelningen tagit
fram en rapport och GAP-analys som kunskapsunderlag om vad lagen handlar om och hur
väl regionen är förberedd på att leva upp till den. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp
har bildats och i samverkan med länsstyrelsen har en konferens på temat genomförts.
Utveckling inom kris och beredskap

Inom kris- och beredskap har arbetet påbörjats med att stärka regionens ledningsförmåga
vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Bland annat har två stabsövningar genomförts
med central krisledning och en operativ samverkansövning med Swedavia, polisen och
LFV, räddningstjänsten och hälso- och sjukvården. En översyn av risk- och sårbarhetsanalysprocessen (RSA-processen) har gjorts samt revidering av befintlig RSA. I samarbete med
HSF har även den övergripande katastrofplanen reviderats. Regionen har skrivit en överenskommelse med länsstyrelsen om att ingå i olika arbetsgrupper för Utveckling Totalförsvaret (UT). Överenskommelsen innebär också att Region Gotland nu leder två arbetsgrupper: hälso- och sjukvård samt kommunalteknisk försörjning.
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Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby

En ny strategi och handlingsplan för världsarvet är under framtagande. Regionstyrelsen beslutade under december 2019 att godkänna förslag till remissversion för att skicka ut på remiss. Arbetet följer riktlinjerna för världsarvskonventionen och genomsyras av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Unescos Rekommendation om det historiska urbana landskapet
från 2011. Projektet har sju tematiska arbetsgrupper (1. förvaltning, skydd och vård; 2. livskraftig, hållbar stadskärna; 3. hållbar turism; 4. miljö, energi och klimat; 5. riskhantering och
krisberedskap; 6) interpretation och kunskapsuppbyggnad; 7. innovation och digitalisering).
Det färdiga resultatet kommer efter genomförd remissomgång att presenteras för regionfullmäktige i juni 2020.
Fåröförbindelsen

Region Gotland har ställt sig bakom en fast förbindelse till Fårö genom översiktsplanen
Bygg Gotland och den fördjupande översiktsplanen för Fårö. Trafikverket har fattat ett inriktningsbeslut (juni 2019) om att förslaget om att ersätta färjeleden med en vägbro kan
skickas till regeringen för prövning. Detta under förutsättning av att finansiering kan säkras
för investeringskostnader som överstiger 650 miljoner kronor för broinvestering, och att
finansiering kan säkras för övriga investeringsbehov i vägnätet som uppstår till följd av broinvesteringen. Region Gotland avser att söka få till stånd att investeringskostnaden inte begränsas till ovan nämnda belopp.
Elflyg

Gotlands Trafikråd har initierat en förstudie kring förutsättningarna för elflyg till Gotland.
För Gotland, där flyget spelar en viktig roll, skulle elflyg kunna medföra en mängd fördelar.
Det gäller exempelvis ett klimatsmartare resande, nya rörelsemönster med möjligheter att
resa till fler destinationer, en stärkt attraktivitet och ytterligare möjlighet att lösa kompetensförsörjningsutmaningarna framöver.
Åtgärdsvalsstudie för Färjeleden och Visbyleden

Trafikverket har i samverkan med Region Gotland tagit fram en åtgärdsvalsstudie för Färjeleden och Visbyleden. Åtgärdsvalsstudien beskriver behov och brister och ger förslag på
åtgärder på kort och lång sikt. Åtgärderna handlar till stor del om att förbättra säkerheten
för oskyddade trafikanter. Vilka åtgärder som kan genomföras, och när, beslutas och finansieras inom ramen för Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur och regionens
strategiska plan och budget. Då sker en prioritering av åtgärder utifrån hela Gotlands behov.
Aktualitetspröva de gotländska ståndpunkterna

Gotlands Trafikråd har initierat arbetet med att revidera de gotländska ståndpunkterna. Arbetet leds av en projektgrupp som bemannas av Regionstyrelseförvaltningen. Under hösten
2019 har arbetet inletts med dialoger med berörda aktörer inom det gotländska samhället
samt insamling av data och förutsättningar som underlag för revidering av ståndpunkterna
för antagande kommande årsskifte 2020/21. Nya ståndpunkter ska kunna utgöra underlag i
Trafikverkets kommande upphandling av färjetrafiken till och från Gotland, men också
som underlag i diskussioner kring utveckling av flygtrafiken till och från ön.
Tofta skjutfält

Försvarsmaktens nya tillstånd för skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält överklagades av Region Gotland, som bedömt att konsekvenserna för bebyggelseutvecklingen utanför skjutfältet blir oproportionerligt stora.

7 (9)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Regional
utveckling

Tillväxtprogram och Hållbara Gotland

Arbetet med genomförandet av tillväxtprogrammet, som löper till och med 2020, inklusive
regeringens näringslivspaket Hållbara Gotland har under året varit i en intensiv genomförande fas. Den omfattande projektverkshet som pågått saknar motstycke historiskt sett sedan Region Gotland tog över det regionala utvecklingsansvaret. Sammantaget så fördubblar
Hållbara Gotland den ordinära projektverksamheten, och utöver det så har Gotland som
region också varit framgångsrika när det gäller att växla upp de regionala utvecklingsmedlen
med EU-medel. Gotland är den av de fyra regionerna i Småland och öarna-programmen
som fått högt tilldelning av EU-medel per capita.
Landsbygdsutveckling

Under september 2019 inleddes processen med att ta fram nya lokala utvecklingsplaner för
bygderna Roma, Fårösund och Storsudret. De lokala utvecklingsplaner som under 2018
togs fram för platserna Fårö, Östergarnslandet och Hemse har arbetats vidare med på respektive plats. På Gotland genomförs sedan 2016 varje år tillväxtdagen ”92 möjligheter”.
Region Gotland är en av arrangörerna tillsammans med andra aktörer från det offentliga,
näringslivet, akademien och civilsamhället. Under årets konferens arrangerade Region Gotland workshop för samtliga deltagare i att ta fram en lokal utvecklingsplan (LUP).
Utveckling av besöksnäringen

Arbete med genomförandet av den regionala besöksnäringsstrategin har under året påbörjats. Kopplat till det så har också ett partneravtal tecknats mellan Regionen och Gotlands
förenade besöksnäring (GFB), för att utveckla samverkan i ta ett gemensamt ansvar för
strategins genomförandet. Samarbetet med Gotland Convention Bureau fick en nystart
med två projektledare, varav näringslivet via GFB finansierar den ena tjänsten och Region
Gotland den andra tjänsten.
Företagsklimat

100 företagsbesök på 100 dagar. Med en strukturerad agenda inriktad på hållbar tillväxt och
näringslivsklimat besökte Politiker och tjänstepersoner under våren 104 företag. Med
samma agenda men ett lägre tempo fortsatte företagsbesöken under hela året. Resultaten av
företagsbesöken sammanfattades och används som underlag för kommande planer och insatser. Ett arbete för ökad samverkan har pågått under året mellan Region Gotland och näringslivets intresseföreningar, i såväl breda tillväxtfrågor som mer konkreta företagsklimatsfrågor.
Företagsfrämjande

En översyn av företagsfrämjande systemet pågår och två förstudier om strukturer för privat
riskkapital och kapitalförsörjning av startups och innovationer är genomförda. En av förstudierna har resulterat i en såddfond som finansieras med 50% från näringslivet och 50%
regionala utvecklingsmedel. Företag i tidiga skeden (startups) som är i en inkubatorprocess
är målgruppen. Den andra förstudien syftar till att engagera och organisera privat riskkapital (affärsänglar) och rapporteras i början av 2020.

Utveckling på sikt
Regional utvecklingsstrategi och utvecklade arbetsmetoder

Efter remissomgången för en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) behöver synpunkter tas
omhand så att regionfullmäktige kan behandla ett färdigt förslag i slutet av 2020. Att få
RUS:en att utgöra det levande övergripande styrdokumentet kommer att kräva att parallellt
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med denna process ges rätt förutsättningar för implementering av programmet efter antagande. Detta kommer sannolikt även medföra en förändrad syn på vilka övriga konkretiseringsprogram och strategier som krävs för att uppnå en ändamålsenlig styrning.
Regeringens ändrade villkor i villkorsbrevet kopplade till det regionala utvecklingsansvaret
kräver att avdelningen behöver se över arbetssätten med regional utveckling. Generellt sett
så ökar kraven och därmed också resursbehoven kopplat till uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Stora besparingar planeras de kommande åren inom regionen, samtidigt som höga ambitioner finns för att åstadkomma en positiv utveckling i samhället. Det kan medföra ökade
förväntningar på en övergripande samordning vilket kan vara gynnsamt, samtidigt som det
riskerar att skapa orealistiska förväntningar på ökade prestationer såväl på analytisk som
praktiskt implementeringsinriktad nivå samtidigt, utan att det tillförts nya resurser.
Fortsatt utveckling av kris och beredskap

Arbetet inom verksamheten krisberedskap och civilt försvar kommer under de kommande
åren att ha ett stort fokus på totalförsvarsplanering och framförallt civilt försvar. Regeringen kommer under 2020 att lägga fram en proposition ”inriktning av totalförsvaret för
perioden 2021-2025” som med stor sannolikhet kommer att påverka både Region Gotlands
krisberedskapsplanering och framförallt totalförsvarsplanering.
Samhällsbyggnadsprocessen

Uppdraget rörande översyn av samhällsbyggnadsprocessen, som rör såväl regionstyrelseförvaltningen som teknikförvaltningen och samhällbyggnadsförvaltningen, är av mycket
stor vikt för verksamheten och kan komma att få stor betydelse för det uppdrag som ligger
på regionstyrelseförvaltningen. Av stor vikt är att utveckla framförhållningen och processstyrningen i samhällsbyggandet, för att på så vis kunna bidra till att genomföra den regionala utvecklingen och översiktsplanen.

Resultat i siffror
Verksam hetsm ått/ nyck eltal

2019

2018

2017

M edarbetare

2019

2018

2017

xxx
xxx

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

47
3,8

46
3,7

Budget
2019

27 370
56 558
29 218

27
2,2
Bokslut
2019

26 119
56 460
30 340

Avvikelse

-1 251
+128
-1 122
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Verksamhetsberättelse
2019

Regionkansli
Enhetschef: Karl Risp
Avdelningens uppdrag och ansvarsområde
Regionkansliet har det samlade ansvaret för informationsförvaltningen och här samordnas
funktionerna kansli (med stadssekretariat för RS/RF, juridik och dataskyddsombud), arkiv,
registratur, säkerhet och objektsförvaltning för ärendehantering och dokumenthantering.
Viktigare händelser
2019 är det första verksamhetsåret för regionkansliet. Enheten bildades genom att resurser
som på olika sätt arbetar med informationsförvaltning flyttades från fyra andra enheter på
regionstyrelseförvaltningen. En enhetschef för den nybildade enheten har funnits på plats
sedan mars månad.
En ny mandatperiod innebär en större insats för stadssekretariatet och jurister då administration av och utbildning till förtroendevalda ökar. Det regionala utvecklingsutskottet bildades för att ge en bättre beredning i ärenden där Region Gotland arbetar med det regionala
utvecklingsuppdraget. Det har inneburit att stadssekretariatet har fått ett utökat uppdrag.
De kommande åren ska Region Gotland införa digital arkivering i form av ett e-arkiv. Under hösten har ett konsultbolag gjort en förstudie för att underlätta kravställning, upphandling och införande av det kommande e-arkivet.
Stadssekretariatet har påbörjat en kartläggning av hur processerna ser ut för den politiska
ärendeberedningen. Detta görs för att öka kvaliteten i ärendeberedningen och minska personberoendet inom stadssekretariatet.
Dataskyddsombudet påbörjade under hösten sin första uppföljning vad det gäller efterlevnaden av dataskyddsförordningen GDPR. Resultatet är ännu inte klart.
SKR har via en enkät bedömt hur etablerat Region Gotlands informationssäkerhetsarbete
är. Resultatet är överlag bra. Utvecklingsområden finns gällande incidenthantering, handlingsplaner i relation till organisationens mål, genomgångar samt regelbunden information
till högsta ledningen.

Måluppfyllelse
Kvalitet

Regionkansliet ansvarar för att definiera och utveckla Region Gotlands gemensamma informationsförvaltningsprocess. En effektiv, säker och ändamålsenlig informationsförvaltning ger en god grund för ett kvalitativt arbete i olika verksamheter inom Region Gotland.
Arbetet har än så länge bara påbörjats genom att få en kunskap om nuläget och önskat läge
för de ingående funktionerna i enheten samt en uppfattning om mognadsgraden gällande
informationsförvaltning bland andra verksamheter inom Region Gotland.
Den centrala registraturen registrerar och scannar in post, avslutar och förbereder arkivering av registrerade ärenden. Vidare tillhandahåller de handlingar och uppgifter internt och
externt. I tabellen nedan indikeras det att antalet handlingar som upprättats i våra diarier är

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
Regionstyrelseförvaltningen

Regionkansli

relativt lika över tid, medan vi ser en minskning i antalet handlingar registrerat av registrator. Det kan förklaras av att Region Gotland utvecklat flera e-tjänster under året där handlingar registreras automatiskt.
Regionarkivets uppdrag omfattar vård och tillhandahållande av arkiv som förvaras i regionarkivet. Vidare främjar de arkivens tillgänglighet, ger råd till förvaltningarna i arkivfrågor
och verkställer arkivmyndighetens tillsyn. Årets verksamhetsresultat i tabellen nedan visar
en markant ökning av leveranser och likaså på antalet besök i verksamheterna vilket är glädjande. Antal besökare och framtagna volymer är relativt lika över tid.
Medarbetare

21 av 22 medarbetare svarade på medarbetarenkäten. Då enheten är nyskapad är det svårt
att analysera förflyttningar från tidigare år. Sammantaget har enheten utmaningar med arbetsplatsrelaterade konflikter, planering, fördelning samt uppföljning av arbetet. Styrkeområdena finns i att medarbetarna upplever att de har tydliga mål för sitt arbete, att medarbetarna känner sig respekterade av sin chef. Chefen upplevs ge stöd när det behövs samt att
det finns en klarhet i hur medarbetarna bidrar till Region Gotlands övergripande mål. Regionkansliet innehåller att antal olika arbetsgrupper och grupperna har olika områden som
behöver utvecklas och förbättras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. För att öka relevansen
kommer uppföljande aktiviteter att genomföras inom respektive arbetsgrupp där så är
lämpligt.
Sjuktalet ligger på 3,41. I en av verksamheterna har det funnits en längre sjukskrivning.
Korttidsfrånvaron är låg på enheten. Sjuktalet är relativt lågt i jämförelse med förvaltningen
i stort.
Enheten har under 2019 haft en pensionsavgång samt 1,5 tillsvidaretjänster som varit vakanta. Då enheten är nybildad, med ett nytt processansvar som kan medföra nya sätt att arbeta på har vakanserna inte återbesatts tillsvidare. Vakanserna har täckts upp genom medarbetare som varit visstidsanställda och timanställda.
Ekonomi

Regionkansliets ekonomiska resultat blev +10 tkr. Samtliga verksamheter har haft lägre
kostnader för arbetskraft än budgeterat vilket gjort att den ofinansierade enhetschefstjänsten inte har givit ett underskott. De lägre kostnaderna för arbetskraft förklaras av sjukskrivningar, partiella ledigheter, vakanta tjänster som inte tillsatts tillsvidare samt att enhetschefstjänsten var vakant i början av året.
Enheten har haft högre kostnader för IT-konsulter kopplat till förstudien för att införa earkiv, men har å andra sidan fått motsvarande intäkter för juridikstöd till kommunala bolag.
I övrigt finns inga särskilda avvikelser att redovisa.

Utveckling på sikt
De kommande åren kommer innebära en hel del verksamhetsutveckling inom området informationsförvaltning. Region Gotlands process för informationsförvaltning kommer att
tas fram och implementeras i hela organisationen. En ny struktur för hur vi registrerar, gallrar och bevarar Region Gotlands information (i form av ett nytt arkivreglemente och därtill
hörande dokumenthanteringsplan) har arbetats fram och behöver implementeras. Strukturen är orienterad utifrån verksamheternas processer.
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Utöver detta kommer de kommande åren ägnas åt att förbereda, upphandla och implementera ett e-arkiv som kommer innebära mycket verksamhetsutveckling både inom enheten,
och då främst regionarkivet och den gemensamma registraturen, och för övriga förvaltningar på området informationsförvalting. Grunden för e-arkivarbetet kommer att läggas
med hjälp av resultatet från den pågående förstudien som tidigare har beskrivits. Detta ger
också förutsättningar att låta informationssäkerhetsperspektivet bli en integrerad del av
Region Gotlands informationsförvaltningsarbete.
På det juridiska området finns ambitionen att i större utsträckning bidra till att verksamheterna kan lösa sina egna juridiska spörsmål tidigare i processen. På så sätt blir hela Region
Gotland som organisation bättre på att hantera sin verksamhet juridiskt korrekt och vi
minskar risken att hamna i tvister eller blir skyldiga till att betala vite för brott mot personuppgiftsförordningen.
Stadssekretariatet kommer att arbeta vidare med att få en process för den politiska ärendeberedningen som är gemensam, effektiv, ändamålsenlig och stöds av våra IT-verktyg. Detta
ger oss förutsättningen att både stödja och styra på ett mera kvalitativt sätt.

Resultat i siffror
Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal protokollförda §
Antalet registrerade handlingar i diarier
Antalet handlingar registrerade av registrator
i diarier
Antal besök regionarkivet
Antal framtagna volymer, regionarkivet
Antal besökare, regionarkivet
Antal forskningsärenden per telefon, post och
e-post, regionarkivet
Leveranser till regionarkivet, antal hyllmeter
Besök på förvaltningar från regionarkivet
* Osäker siffra
Medarbetare

Antal månadsanställda
Sjuktal
Resultat (tkr)

Intäkter
Kostnader
Netto

2019

2018

2017

1 172
135 864
55 042

1 033
136 472
58 508

1 070
115 225*
55 731

3 669
2 684
3 669
792

4 269
2 094
4 269
815

4 256
2 764
4 256
952

198
142

48
54

62
35

2019

2018

2017

23
3,41

-

-

Budget 2019

Bokslut
2019

Avvikelse

159
17 979
17 820

701
18 511
17 810

542
-532
+10
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Överföring av resultat till redovisningsår 2020 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslaget att inte begära ytterligare medel till eget kapital godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2019 uppgår till +11,8 mnkr.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75% av förhandlat överskott
överföras till eget kapital, dvs 8,9 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen hade vid ingången av 2019 ett eget kapital på 27 mnkr.
Förvaltningen ser inte något behov av att ökade det egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Uppföljning enligt regionstyrelsens beslut i samband med
delårsrapport 2
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns och lämnas till central behandling.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att begränsa kostnadsutvecklingen till 2,7
procent. En kostnadsutveckling på 2,7 procent skulle innebära ett resultatkrav för
förvaltningen på ca 20 mnkr. Budgetförutsättningarna medgav i förhållande till 2018
års utfall en nettokostnadsutveckling 2019 med 8,6 procent. Detta till följd av det
stora överskott, +24,4 mnkr, som förvaltningen redovisade 2018.
Förvaltningen har en budget i balans och redovisar i bokslutet ett överskott på
närmare 12 mnkr. Nettokostnadsutveckling var 5,0 procent i jämförelse med
föregående år, dvs 3,6 procentenheter lägre än vad budgeten tillät. Nettokostnaden
2018 uppgick till 334 mnkr att jämföras med 351 mnkr 2019.
Anpassningar har gjorts och planeras framåt utifrån detta uppdrag bland annat
genom översyn av förvaltningens organisation och uppdrag samt för att förbereda
verksamheten inför kommande års budgetförutsättningar. Parallellt leder
förvaltningen ett effektiviseringsprogram där översyn sker av måltidsverksamhet,
lokaler, bemanning, IT, samhällsbyggnadsprocess, upphandling.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen tog i samband med behandlingen av delårsrapport 2 beslut om att
begära en särskild skrivelse från de nämnder som lämnat en negativ årsprognos i
delårsrapport 2 eller hade en nettokostnadsutveckling som var högre än 2,7 procent.
I skrivelsen ska redogöras för vilka konkreta åtgärder som genomförts och planeras
för att begränsa nettokostnadsutvecklingen 2020 för att klara verksamheten inom
beslutad budget.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Uppföljning av den internationella strategin - RSF
Ärendebeskrivning

Uppföljning av den internationella strategin ska göras årligen i verksamheternas
verksamhetsberättelser. Regionstyrelseförvaltningens uppföljning framgår i det
följande:
Rapport
Vilka EU-finansierade projekt har bedrivits under året?

Avdelningen regional utveckling arbetar med kunskap, samverkan och finansiering
för att stärka den regionala utvecklingen på Gotland. Det sker bland annat genom att
lotsa andra förvaltningar i Region Gotland och regionala aktörer på Gotland till att
bygga ansökningar till utlysningar från den europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF), den europeiska socialfonden (ESF) och från Interreg Central Baltic. Under
2019 har avdelningen bjudit in till fem informationsmöten kring utlysningar samt
möjliggjort för aktörer på Gotland att få separata möten med representanter för
Tillväxtverket (ERUF), ESF-rådet (ESF) för återkoppling på projektidéer.
Avdelningen kan därtill medfinansiera ERUF-ansökningar och ansökningar till
Interreg med regionala tillväxtmedel. 2019 har fem ERUF-projekt på Gotland
beviljats medfinansiering med 1:1-medel:
- Skogens mångbruk, projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB: 856 tkr.
- Framgångshubb, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB: 4 mnkr.
- Gotland Goes Global, projektägare Almi Företagspartner Gotland AB: 1,5 mnkr
- Sustainable Speis, projektägare Tillväxt Gotland: 4,7 mnkr
- OECD Territorial Review Gotland, projektägare Region Gotland: 2,5 mnkr
Därutöver har fem förstudier till ERUF medfinansierats med 1,4 mnkr.
Pågående ERUF-projekt som medfinansierats med regionala tillväxtmedel är: DiSA,
Digital samhällsbyggnad som leds av samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kulturarvsinkubatorn som leds av Riksantikvarieämbetet och Växtkraft Gotland som
leds av ALMI Företagspartner Gotland AB.
Inom ESF pågår följande ESF-finansierade projekt på Gotland:
- NORMA - attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Projektet leds av Regin Gotland RSF.
- Digital äldreomsorg. Projektet leds av Region Gotland HSF.
- ÖMÖT II– ökad mångfald ökad tillväxt II. Projektet leds av Folkuniversitetet.
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- Din Coach. Projektet leds av Region Gotland UAF.
I Interreg Central Baltic-programmet har följande projekt avslutats under 2019:
- HANSA, leadpartner Inspiration Gotland AB, projektpartner RG, 7,7 mnkr
- LiviHeri, projektpartner Region Gotland, 275 tkr
- RIBS, projektpartner Film på Gotland, 1,3 mnkr
Följande Central Baltic-projekt har pågått under 2019:
- Baltic Wings, projektpartner Föreningen Närsholmen, 3,4 mnkr
- CB 4 Game Camps, projektpartner Science Park, 3,2 mnkr
- Family Ports, projektpartner, Ronehamns hamn och Lickershamns Fiskareförening,
4,3 mnkr
- DigiYouth, projektpartner Uppsala Universitet Campus Gotland, 3,7 mnkr
Vilka andra internationella projekt har bedrivits under året?

Ett kommunalt partnerskapsprojekt med Gammelsvenskby i Region Berislav i
Ukraina med finansiellt stöd från ICLD har fortlöpt under 2019 med besök av en
delegation från Gotland i Zmievka den 27 september till 5 oktober. Samarbetet är
inriktat på turism och kommunal förändring (pilotbyn), samt demokrati.
Förvaltningen är även involverad i Kibahasamarbetet, Tanzania, där det under 2019
inletts ett utvecklingssamarbete kring jämställdhet. Ett utbildningstillfälle har ägt rum
på Gotland 2019 med deltagare från Kibaha, Gammelsvenskby och Gotland i
samarbete med ICLD. Dessutom har projektdeltagare från Gammalsvenskby och
Kibaha besökt Gotland.
Region Gotland ansökte och blev utsedd som en av 26 öar i EU att få rådgivning och
stöd i sitt arbete med energiomställningen inom ramen för EU-kommissionens
initiativ Clean Energy for EU Islands.
Arbetet med OECD Territorial Review inleddes i december 2019.
Övrigt internationellt arbete (värd för besök, deltagande på konferenser etc)?

•

Hansa-dagarna i Pskov den 27 till 30 juni där Gotland hade en egen monter
som var mycket välbesökt. Tack vare monterpersonal från turistbyrån och
Gotlandsmuseum och förvaltningen, vilka alla var vana
Gotlandsambassadörer med hög servicenivå och gott bemötande, blev det
många möten med lokala besökare, trots språkliga hinder.

•

Höstkommissionen i HANSAN ägde rum den 25-27 oktober i Brilon,
Tyskland, med deltagande av en representant från regionstyrelsen och en
tjänsteperson från förvaltningen.

•

Vid CPMR annual meeting, Palermo, Italien, den 16-18 oktober deltog en
representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.

•

Vid UBC-nätverkets General Conference den 15-17 oktober i Kaunas deltog
en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.
Region Gotland är framförallt aktivt genom SBF i UBC Planning
Commission.

•

Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR
har förvaltningen tagit del av bevakningen av och lämnat synpunkter på
förslagen kring EU:s sammanhållningspolitik och långtidsbudget.

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/158

•

Därutöver har förvaltningen omvärldsbevakat och delat erfarenheter med
andra regioner genom deltagande i de internationella nätverkens aktiviteter,
såsom nätverksträffar för EU-samordnare på SKR.

•

Förvaltningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket
bjuder in till om revideringen av Östersjöstrategin. Förvaltningen och en
representant för regionstyrelsen deltog även vid det årliga forumet för
Östersjöstrategin i Gdansk den 11 juni.

•

Under Almedalsveckan arrangerade förvaltningen ett seminarium med
paneldiskussion och utställning på Fenomenalen med temat ”Vilken nytta har
Sverige av EU-pengar som fördelas till projekt?” Medverkade gjorde
uppdragsansvarig för EUSBR från Tillväxtverket, regionpolitiker och
projektsamordnare för Central Baltic-projekt.

•

Under Almedalsveckan var regionstyrelsen och förvaltningen värd för
Uruguays ambassadör. Samtalen handlade om utbyten av erfarenheter kring
hållbar besöksnäring, kulturarv och världsarv. Resultatet av värdskapet är att
arrangera en gemensam utställning under Almedalsveckan 2020 för
världsarvsstäderna Colonia i Uruguay och Visby.

•

Den 4 till 7 juni stod Region Gotland som medarrangör av Cultural Routes
training academy i Visby tillsammans med organisationens sekretariat i
Luxemburg.

•

Vid CPMR Island Commission annual meeting den 20-22 mars på Korfu,
Grekland, deltog en representant från regionstyrelsen och en tjänsteperson
från förvaltningen. Vid mötet övertog Gotland vice ordförandeskapet för
Island Commission.

•

Vid Central Baltic annual meeting i Tallinn, Estland, den 8-9 oktober deltog
person från förvaltningen.

•

Europan – arkitekttävling kring Östercentrum.
Digitaliseringskoordinatorn är kontakt för fiber föreningar i Europa hos
Broad Band Forum och var utvalda att spela in trailer för och digitalt
anförande vid 2019 års utdelning av European Broadband Award.

•

Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?

Förvaltningen (regional utveckling) har genom att medfinansiera och lotsa aktörer
ökat sin kunskap kring projektledning och stärkt sina relationer med regionens
aktörer och varit aktiva i de internationella nätverken. Specifikt kring Norma projektet:
Att ledare och nyckelfunktioner inom Region Gotland får höjd kompetens kring hur
ta omhand hela arbetsmarknaden genom breddad kompetens och rätt använd
kompetens kommer ge positiv effekt på regionens kompetensförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Synpunkter
Förvaltningen har fått i uppgift att redovisa en bild av vanligt inkomna synpunkter
som tagits emot under året. Nedan redovisas tre inkomna synpunkter med svar från
förvaltningen.
Inkommen synpunkt
”Jag såg att det var strömmingsflundra till skolmat idag. Livsmedelsverket rekommenderar att barn
MAX äter strömming 2-3 gånger per år. Tycker verkligen att skolan inte borde servera mat som man
vet innehåller miljögifter.”
Svar
Som du nämner rekommenderar Livsmedelsverket att barn inte äter strömming/sill från
Östersjön och Bottniska viken mer än 2-3 gånger per år. Strömming och sill är samma
fiskart men benämningen skiljer beroende på var den är fångad. Den strömming vi
serverar i skolan är en sillflundra från fångstområdet Nordostatlanten-Nordsjön. Vi har
ändå valt att använda benämningen strömming i vår meny eftersom vi ofta förknippar
sill med inlagd sill. Bland annat har Världsnaturfonden (WWF) tagit fram klimatsmarta
menyer som också baseras på sillfilé och där också maträtten benämns som strömming.
Stekt strömming tillhör en av våra traditionella rätter som vi gärna värnar om. Eftersom
sillen är fångad på annan plats än i Östersjön och Bottniska viken, går det enligt
Livsmedelsverkets rekommendationer bra att servera den till barn, sillen är en värdefull
fet fisk med bra fettsammansättning. All fisk som serveras inom Region Gotland är
MSC-märkt. Läs gärna mer i Region Gotlands Mat- och Måltidspolicy (länk till
gotland.se).
Inkommen synpunkt
Vi behöver en skatepark på Hemse.
-En samlingspunkt för olika åldrar.
-En alternativ aktivitet för att motverka stillasittande.
Bild från Falkenberg
Svar
Vi håller med dig om att det vore fantastiskt med en skatepark på Hemse.
Tyvärr finns i dagsläget inte ekonomin för att genomföra ett sådant projekt. Vår
anläggningschef är medveten om att önskan finns, till om förutsättningarna skulle ändras
eller om tillfälle ges i annat sammanhang.
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Inkommen synpunkt
På fastlandet har ALLA möjlighet träna hockey fram till maj månad ..finns alltid en ishall öppen
Men här stängs de ned nu !!!
Ungdomar har Alltså ingen chans komma ikapp de som tränar på fastlandet. Har klagat till tränare o
dom säger samma men att man måste få kommun förstå...snälla ha en ishall öppen till slutet av april
åtminstone....förslagsvis visby ishall så alla lag kan träna...eller Slite ishall ...bara nån e öppen med is.
Vill ni inte främja idrott/ hockey ???? Ska gotländska lag inte få träna lika länge?? De missar alltså
4 pass per vecka i 2 månader ! Det gör väldigt mycket för framtida hockey spelare. Inte konstigt a laget
visby Roma har inköpta spelare ...för här på ön har inte ungdomar ens chans spela upp till elit serien
Nä - öppna ishall 2 månader till !!!!! Hälsningar alla hockey föräldrar på ön
Svar
Anledningen till att ishallarna stänger denna period på året är dels för att de inte är
byggda för att hålla igång då utomhustemperaturen stiger på våren, det skulle slita för
mycket på kylsystemet att hålla igång längre in på våren. Dels beror det på att de
vaktmästare som sköter driften av ishallen vintertid denna tid behöver börja sköta de
utomhusanläggningar vi har på Gotland under tidig vår.
I slutändan handlar det alltså om att vi inte har tillräckliga medel för att hålla med den
utökade personalstyrka som skulle krävas, eller för att bygga om hallar och kylsystem för
att förlänga säsongen till längre in på våren.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsens ordförande: Eva Nypelius (C)
Regionstyrelseförvaltningen: Regiondirektör och förvaltningschef Peter Lindvall

Viktigare händelser

Arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi har tagit fart. Aktiviteter har också genomförts
för att förstärka den strategiska planeringen inom området social hållbarhet. 30 dialogmöten har
genomförts för att ge underlag för en reviderad kulturplan och en utredning är gjord kring
kulturkonsulentverksamheten. Meröppna bibliotek har introducerats och projektet bokstart har
visat goda resultat. Solbergabadet har renoverats och en anläggningsstrategi är under
framtagande.
Nya riktlinjer har beslutats inom området fastighetsförvaltning och exploatering. En
överenskommelse har träffats med Länsstyrelsen kring utveckling totalförsvar och ett operativt
samverkansforum har etablerats med polisen. Program Klintehamn 2030 har genomförts och
dessutom 100 företagsbesök på 100 dagar med syfte att stärka näringslivets förutsättningar.
En rad stora utvecklingsarbeten har tagit ytterligare steg under året. Nya mål är framtagna inom
ramen för styrmodellen, ett nytt beslutsstödsystem är infört, ett nytt intranät är lanserat,
utvecklingsarbete är påbörjat för en organisationskultur baserad på tillit, en ledarstrategi och
också riktlinjer för kvalitet och verksamhetsutveckling är beslutade.
Utifrån det ekonomiska läget har ett regiongemensamt effektiviseringsprogram startats med sju
ingående projekt.
Genom att samla expertkompetens och funktioner inom regionkansliet har regionens
informationshanteringsprocess förstärkts.
Måluppfyllelse
Samhälle

I samhällsperspektivet har åtskilliga aktiviteter bedrivits utifrån verksamhetsplanen. Detta
tillsammans med övriga insatser som förvaltningen svarar för har bedömts att både på kort- och
lång sikt leda till en förflyttning av måluppfyllelsen i en positiv riktning.
Kvalitet

De brukarundersökningar som genomförts visar i huvudsak att förvaltningens kunder är nöjda
med verksamheten. De målgrupper som lämnat synpunkter är såväl interna kunder som
medborgare/brukare. Det organiserade kvalitetsarbetet på övergripande nivå har blivit relativt
undansatt under en period men är nu under utveckling. För utvecklad tillgänglighet har flera
utvecklingsarbeten genomförts eller påbörjats såsom utveckling av kundtjänstfunktion, arbete
med sociala medier, meröppna bibliotek, utveckling av e-tjänster och e-arkiv.
Att utveckla verksamheten i nära dialog är en förutsättning för att kunna möta såväl dagens som
framtidens förväntningar. Detta sker brett i olika forum som nätverk, råd, kommittéer,
samverkan, intresseföreningar, myndigheter och organisationer.
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Medarbetare

Förvaltningens resultat i medarbetaruppföljningen visar att en stor andel av medarbetarna är
engagerade och känner i hög grad att de har ett meningsfullt arbete och vet vad som förväntas av
dem. Samtliga medarbetarindex visar på ”gröna resultat”, vilket är en förbättring jämfört med
2017 års uppföljning. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också
ökat något generellt. Insatser görs inom bland annat det hälsoförebyggande området för att
förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjningen är fortsatt en
utmaning och riktade insatser till vissa svårrekryterade yrkesgrupper har genomförts i årets
löneöversyn med syftet att kunna attrahera, behålla och rekrytera medarbetare.
Ekonomi

Årets resultat uppgår till +11,8 mnkr. En bidragande orsak till överskottet är pågående aktiviteter
för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Förvaltningen har
sammantaget hanterat 60 mnkr i besparing inom treårsperioden 2017-2019. För 2020 har
ytterligare 6,5 mnkr arbetats in i budget. Årets överskott återfinns främst i centrala anslag
avseende bidrag, fackliga företrädare samt förseningar i investeringar som medfört överskott
inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten.
Utveckling på sikt

Den regionala utvecklingsstrategin tar form och kommer att spela en viktig roll som
sammanhållande kraft för andra strategiska ställningstaganden och styrande dokument.
Med koppling till den regionala utvecklingsstrategin ska kulturplanen revideras och det
fritidspolitiska programmet arbetas om. En anläggningsstrategi ska tas fram och
bidragshanteringen utvecklas.
Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud ligger till grund för utvecklingen av konceptet
servicepunkter. Biblioteken får en viktig roll och utvecklingen av såväl fasta som mobila bibliotek
måste fortsätta.
Beslut är fattat att utveckla den samlade samhällsbyggnadsprocessen. Mark- och
exploateringsarbetet har en fortsatt ökad betydelse då Region Gotland driver flera avgörande
utvecklingsprojekt för bland annat Visborgsområdet, inre hamnen och Östercentrum.
Att vara ett nationellt utpekat särskilt viktigt område för säkerhet och beredskap kommer ställa
ytterligare krav.
För att möta utmaningen kring kompetensförsörjning fortsätter arbetet kring
arbetsgivarvarumärket, ledarskap, bemanningsplanering, heltid som norm, breddad rekrytering
och organisationskultur.
Den ökade digitaliseringen innebär såväl möjligheter som utmaningar. För att kunna digitalisera
med optimal effekt krävs tydliga genomarbetade processer. Kunskapen kring kvalitet och
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förändringsledning behöver stärkas och det relativt nya medlemskapet i SIQ (Institutet för
Kvalitetsutveckling) ger en bra grund.
Arbete återstår för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen och införandet av earkiv ställer höga krav. En fortsatt utveckling av informationsförvaltningen i regionen behövs.
För att öka kvaliteten i ärendeberedning och förbättra servicen till medborgarna behöver
utvecklingen från regionupplysning till kvalificerad kundtjänst fortsätta.
Det påbörjade effektiviseringsprojektet kring organisation och lokalisering av den samlade
måltidsverksamheten kommer att ge viktiga underlag till fortsatt utveckling.
Området försörjning/facility management har möjlighet till ytterligare samordningsvinster om
frågorna hanteras än mer förvaltningsövergripande.
För att ge förutsättningar till ett hållbart ledarskap krävs ett väl utvecklat chefsstöd. För att
balansera behov med givna resurser krävs ett nära samarbete mellan olika stödfunktioner och en
väl utvecklad dialog med de chefer stödet riktas till.
För att säkerställa en verksamhet med god kvalitet i balans med en hållbar ekonomi och ett högt
medarbetarengagemang kommer förvaltningen att fortsatt behöva lägga stor kraft på att utveckla
det förvaltningsinterna arbetet. Här märks speciellt frågor som internkommunikation,
arbetsplanering, systemförvaltning, arbetsmiljö och kvalitetsuppföljning.
Verksamhetsmått

Verksamhetsmått
Administrativa tjänster

2019

2018

2017

Lönehantering - antal lönespecifikationer

102 037

99 722

97 107

Antal hanterade fakturor

185 000

183 000

174 000

Andel elektroniska fakturor av hanterade fakturor, %

82

73

65

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 172

1 033

1 070

3,23

3,42

3,70

It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats (DAP), %

91

91

87

36 182

34 741

33 681

Antal besök på regionarkivet

3 669

4 269

4 256

Antal framtagna volymer, regionarkivet

2 682

2 094

2 764

297 589

330 228

317 176

103 963

104 237

104 580

Nettokostnad per bad, kronor

70,50

68,44

70,12

Säsongsuthyrning, antal gästnätter

6 817

8 400

7 712

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

26 052

26 135

27 615

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

6 583

5 983

7 709

Antal ärenden hanterat av it-supporten
Medborgarinriktade tjänster

Antal samtal, regionupplysningen

Kultur och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad
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Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster
-

ungdomar

29 090

34 106

36 486

-

pensionärer

4 400

4 695

4 594

funktionshindrade

3 057

2 996

2 503

Bibliotek, antal fysiska besökare

604 316

617 745

509 000

Bibliotek, antal media lån fysiska

379 043

383 944

395 987

Antal beställda portioner inom förskola

427 186

434 386

440 835

Antal beställda portioner inom grundskola

990 976

973 097

966 773

Antal beställda portioner inom gymnasie/vuxenutbildning

258 141

249 214

218 038

88 433

77 976

80 988

286 397

285 393

301 007

23 258

26 590

28 717

Andel ekologiska livsmedel, % (värdet i kronor)

29,3

27,8

26,9

Andel svenskt kött, % (värde i kronor)

93,1

89,6

83,8

Andel närproducerade/gotländska livsmedel, % (värde kronor)

15

16

16

Andel vegetariska måltider, % (räknat på grundmeny)

20

20

20

5 671

5 299

5 945

Måltidstjänster

Antal beställda portioner inom hälso- och sjukvård
Antal beställda portioner inom äldreomsorg
Antal beställda portioner inom äldreomsorg, ordinärt boende

Försörjningstjänster
Antal arbetsordrar, service och reparation Hjälpmedelscentralen
(HMC)
Ledtid arbetsordrar, service och reparation HMC, i dagar
Antal plockade rader varuförsörjningen
Ledtid varuförsörjning, i dagar

8,69

7,53

9,01

168 960

169 143

173 101

0,89

0,93

0,86

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2020/78

Regionstyrelsen

Resultat 2019 - politikerorganisationen
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
Det samlade resultatet för 2019 är enligt följande:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

Mnkr

0
+1,2
-0,1
+0,7
0
+0,1
+1,9

Överskottet för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till anslaget för politiska
sekreterare som kom igång fullt ut först senare under budgetåret. Revisionen
redovisar ett underskott mot bakgrund av parallella revisorer till följ av valresultatet.
Valnämndens resultat för klaras av att EU-valet hanterades billigare än budget samt
att statsbidraget blev högre än beräknat. Regionfullmäktige, överförmyndarnämnden
och patientnämnden uppnår i princip nollresultat.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger
Kod

Org
Text

11001
11002
11003
11004
11005
11006
Totaler

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Patientnämnd

2020-01-29 13:54

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG
Intäkter
Kostnader
Intäkter
Årsbudget
Årsbudget
Utfall
Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13
19
19
19
0,0
3 235,0
0,0
0,0
13 519,0
-8,1
0,0
3 754,0
0,0
-900,0
2 560,0
-1 354,8
0,0
7 372,0
-200,0
0,0
1 813,0
0,0
-900,0
32 253,0
-1 562,9

Kostnader
Utfall
Jan 19 - Mån 13
19
3 212,8
12 362,0
3 857,9
2 284,8
7 591,1
1 701,3
31 009,9

Nettoavvikelse
22,2
1 165,1
-103,9
730,0
-19,1
111,7
1 906,0

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger
Kod

Bokslut - Resultatrapp per verks POL.ORG

Verksamhet
Text

11
12
13
15
1
61
6
Totaler

Nämnd- och styrelseverksa
Stöd till politiska parti
Revision
Övrig politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Flyktingmottagning
Särskilt riktade insatser

2020-01-29 13:52

Intäkter
Kostnader
Årsbudget
Årsbudget
Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13 19
19
0,0
14 354,0
0,0
2 400,0
0,0
3 754,0
-900,0
11 745,0
-900,0
32 253,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-900,0
32 253,0

Intäkter
Kostnader
Utfall
Utfall
Jan 19 - Mån 13 Jan 19 - Mån 13 19
19
-8,1
13 886,1
0,0
1 688,7
0,0
3 857,9
-1 354,8
11 289,4
-1 362,9
30 722,1
-200,0
287,8
-200,0
287,8
-1 562,9
31 009,9

Nettoavvikelse
476,0
711,3
-103,9
910,4
1 993,8
-87,8
-87,8
1 906,0

Sida 1/1

GOTLANDS KOMMUN
Utskriven av : Henry Henziger

Text
Resultatrapport på nämndn
Verksamhetens totala intä
Verksamhetens totala kost
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostna
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

2020-01-29 13:58

Bokslut - Resultatrapport Politikerorg
Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 19 - Mån 13 19

Utfall
Jan 19 - Mån 13 19

900,0
-32 253,0

1 562,9
-31 009,9

662,9
1 243,1

-31 353,0
31 353,0
0,0
0,0

-29
31
1
1

1 906,0
0,0
1 906,0
1 906,0

447,0
353,0
906,0
906,0

Avvikelse

Sida 1/1

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 32

Verksamhetsberättelse 2019 –
Regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/78

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse för 2019 inklusive särskilda
skrivelser godkänns.

En samlad bedömning är att regionstyrelseförvaltningen på olika sätt har möjlighet
att påverka samtliga mål och målområden i regionens styrkort. En rad aktiviteter har
planerats, påbörjats och genomförts. Detta för att leda till önskad utveckling och
därmed ge en positiv påverkan till måluppfyllelse enligt styrkortet.
I samhällsperspektivet har åtskilliga aktiviteter bedrivits utifrån verksamhetsplanen.
Detta tillsammans med övriga insatser som förvaltningen svarar för har bedömts att
både på kort och lång sikt leda till en förflyttning av måluppfyllelsen i en positiv
riktning. En rad stora regionövergripande utvecklingsarbeten har tagit ytterligare steg
under året. Bland annat har nya mål satts i styrmodellen, beslutsstödsystem införts,
nytt intranät lanserats, arbete med den regionala utvecklingsstrategin intensifierats,
likaså arbetet med organisationskultur samt framtagande av nya strategier och riktlinjer. Kraft har också lagts på social hållbarhet, utveckling totalförsvar, exploatering
samt Region Gotlands ekonomiska förutsättningar.
De brukarundersökningar som genomförts under året visar i huvudsak att förvaltningens kunder är nöjda med verksamheten. De målgrupper som lämnat synpunkter
är såväl interna kunder som medborgare/brukare. Det organiserade kvalitetsarbetet
på övergripande nivå har blivit relativt undansatt under en period men är nu under
utveckling. För utvecklad tillgänglighet har flera aktiviteter och utvecklingsarbeten
genomförts eller påbörjats såsom utveckling av kundtjänstfunktion, arbete med
sociala medier, mer öppna bibliotek, utveckling av e-tjänster och e-arkiv. Regionstyrelseförvaltningens verksamheter riktar sig såväl internt som externt. Att utveckla
verksamheten i nära dialog är en förutsättning för att kunna möta såväl dagens som
framtidens förväntningar. Detta sker brett i olika forum som nätverk, råd,
kommittéer, samverkan, intresseföreningar, myndigheter och organisationer.
Förvaltningens resultat i 2019 års medarbetaruppföljning visar att en stor andel av
medarbetarna är engagerade och känner i hög grad att de har ett meningsfullt arbete
och att de vet vad som förväntas av dem. Samtliga medarbetarindex visar på gröna
resultat, vilket är en förbättring jämfört med 2017 års uppföljning. Sjukfrånvaron är
fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat något generellt. Insatser
görs inom bland annat det hälsoförebyggande området för att förbättra arbetsmiljön
på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13
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riktade insatser till vissa svårrekryterade yrkesgrupper har genomförts i årets löneöversyn med syftet att kunna attrahera, behålla och rekrytera medarbetare. Årets
resultat uppgår till +11,8 mnkr. En bidragande orsak till överskottet är pågående
aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader.
Förvaltningen har sammantaget hanterat 60 mnkr i besparing inom treårsperioden
2017-2019. För 2020 har ytterligare 6,5 mnkr arbetats in i budget. Årets överskott
återfinns främst i centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare samt
förseningar i investeringar som medfört överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Den generella välfärdsutmaningen påverkar regionens förutsättningar och
ställer också höga krav på förvaltningens verksamhet framåt. Utveckling av större
betydelse är bland annat pågående arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin,
organisationskultur, kompetensförsörjning, digitalisering, verksamhetsutveckling av
processer och anpassningar i organisationen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-06
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Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2020/79
6 februari 2020

Regionstyrelsen

Begäran om kompletteringsbudget 2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2020

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 106 368 tkr i
kompletteringsbudget 2020. De medel som begärs utgår från kvarvarande
investeringsanslag i budget 2019.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2020 (26 000 tkr) och beslutad
exploateringsbudget (88 269 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2020, efter
eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 220 637 tkr. Fördelat enligt följande:
Investeringstyp
Pott
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar
Lokalinvesteringar kök
Kultur- och fritidsverksamhet
Summa investeringar

Beslutad
budget
2020 (tkr)
3 400
2 000
16 500
3 200
500
26 000

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)
4 000
10 655
3 700
0
18 355

Förslag till
total budget
2020 (tkr)
3 400
6 000
27 155
6 900
500
44 355

88 269
114 269

88 013
106 368

176 282
220 637

Exploatering
Totalt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Kompletteringsbudget
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gemensamt
Investeringspott RSF
Landsbygdsutveckling

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2019

Kompletteringsbudget 2020

Ev budget
2020

28556
28045

3 400
4 000

116
4 000

0
4 000

3 400
2 000

Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek

28700

38

0

0

500

Lokalinvesteringar
Investering måltid ombygg
Södervärnskolans kök
Strandgärdets kök
Mottagningskök

28553
28553
28553

300
2 200
1 200

300
2 200
1 200

300
2 200
1 200

1 200

IT-investeringar
Trådlösa nät
Trådlösa nät äldreboenden

28662
28674

1 000
1 500

989
71

989
71

1 000
1 500

Kontorsprogr. Officepaket
PC som tjänst
PC som tjänst inkl surfpl
Reinv. IT- infrastruktur
Teknisk plattform
Windows 10
Windows server 2016 cal

28670
28550
28027
28551
28514
28671
28672

338
8 000

338
-1
-42
-45
1 788
-15
-159

250

Intranät uppgradering

28041

800

-125

E-tjänster inkl eHälsa
Digital långtidslagring
Dokumenthanteringssystem

28015
28020
28673

2 592
1 200
4 000

2 540
1 200
4 000

2 540
1 200
4 000

39664

18 355

18 355

TOTALT

3 350
2 774
2 972

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande
budget 2019

Motiv till att projektet ej
förs med

8 000

1 605

3 000
2 000

22 600

Rev budget
Projektansvarig alt
2020 (kol G+H) ansvarig för budget
0
3 400
6 000
Stefan Persson
0
0
500
Angelica Andersson-Fihn
0
0
0
300
Josefine Jessen
2 200
Josefine Jessen
2 400
Josefine Jessen
0
0
1 989
Anders Granvald
1 571
Anders Granvald
250
8 000
0
3 000
3 605
0
0

Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald

0

Ulrika Holm

2 540
1 200
4 000
0

Anders Granvald
Karl Risp
Karl Risp

40 955

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Beräknas genomföras 2020

Överskottet finansierar IT-projekt enligt nedan
RS 2018/784 Beslut Cementplatta ishall Hemse

Ska flyttas till TN
Ska flyttas till TN
Ska flyttas till TN

Enligt köksplan
Enligt köksplan
Enligt köksplan

Pågående
Pågående
Pågående
Finansieras inom IT-anslagen
Finansieras inom IT-anslagen
Finansieras inom IT-anslagen
Pågående
Finansieras inom IT-anslagen
Finansieras inom IT-anslagen
Finansieras av pott och inom IT-anslagen
Pågående
Pågående
Pågående

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt exploateringsplan Delar av projekt om uppdela Projekt nr
(beslutsår, text i strategisk plan)
81003 Sotaren Terra Nova
81004 Sotaren terra Nova VA
81006 Östercentrum
81007 Visby hamn stadsutveckl
81008 Torslunden Visby N
81009 Förtätningsprojekt Visby
81010 Industrimark
81011 Gråbo 1:3
81012 Roma Ekgatan
81013 Oddvalds Klinte
81014 Talgoxen Hemse
81015 Kopparslagaren Terra Nova
81016 Kopparslagaren Terra N VA
81019 Infrastruktur yttre A7
81020 Bostadsproj utanför Visby
81021 Medel för tidiga skeden
TOTALT

81003
81004
81006
81007
81008
81009
81010
81011
81012
81013
81014
81015
81016
81019
81020
81021

Beslutad budget

10 609
3 000
6 364
6 740
4 500
3 000
7 000
10 000
1 500
1 500
500
4 300
1 000
22 000
6 000
2 483

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2019

Kompletteringsbudget 2020

Ev budget
2020

Rev budget
2020 (kol G+H)

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

10 609
3 000
6 364
6 740
4 500
3 000
7 000
10 000
1 500
1 500
500
4 300
1 000
22 000
6 000
2 483

10 609
3 000
6 364
6 740
4 500
3 000
7 000
10 000
1 500
1 500
500
4 300
1 000
22 000
6 000
0

5 500

5 000

16 109
3 000
6 364
6 740
5 000
3 000
7 000
10 000
3 000
3 000
1 000
6 300
1 000
22 000
6 000
5 000

Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde

EJ INESTERING ENLIGT NYA REDOVISNINGSLAGEN

90 496

88 013

16 500

104 513

500

1 500
1 500
500
2 000

Motiv till överföring

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 33

Kompletteringsbudget 2020 –
Regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/79

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2020.

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 106 368 tkr i kompletteringsbudget 2020. De medel som begärs utgår från kvarvarande investeringsanslag i
budget 2019. Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2020 (26 000 tkr) och
beslutad exploateringsbudget (88 269 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet
2020, efter eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 220 637 tkr.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/175
28 januari 2020

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2020 - Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner räddningstjänstens kompletteringsbudget 2020.

Bedömning

Räddningstjänstens investeringsbudget för år 2019 uppgick till 9 071 tkr. Bokslutet
redovisar oförbrukade investeringsmedel om totalt 5 416 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar förslag om kompletteringsbudget för år
2020 avseende de investeringsprojekt som ej slutförts eller som inte har påbörjats
under år 2019.
Gällande övningsplats så är investeringen påbörjad men de flesta projekt gällande
övningsplats kom igång sent på året och vissa har inte startat ännu.
Räddningstjänsten har under år 2019 avbrutit inköp gällande fordons investering, till
följd av ej uppfyllda kriterier utifrån ställda krav i upphandling, kvarvarande medel på
fordons investeringar behövs då under år 2020 för att lösa de fordonsinköp som var
planerade år 2019, men ej genomfördes under år 2019.
Kompletteringsbudgeten uppgår till totalt 5 416 tkr.
Investeringar

Begärd kompl.
budget 2020, tkr

Grundbudget
2020, tkr

Reviderad Budget
2020, tkr

0
1 889
1 750*
5 277
Investeringsram
4 800
4 800
TOTALT
5 416
6 550
11 966
* även belopp överflyttat från miljö- och byggnämnden, gäller inköp av fordon inom verksamheten
förebyggandebrand ( 204 tkr komplb + 550 tkr grundb 2020 )
Övningsplats
Fordon

1 889
3 527*
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/175

Beslutsunderlag
Bilaga 1, kompletteringsbudget, RT

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
ekonomiostyrning@gotland.se
registrator-rs@gotland.se
senast den 6 februari 2020, märkning ärendenummer RS 2020/6.
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Kompletteringsbudget
Förvaltning: SBF
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Övningsplatsen,2019
Inköp fordon,2019
Inköp fordon FB

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
23530
23520
23520

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

2800
4700
550

TOTALT

5 966

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Kvarvarande
budget 2019
2 439
3 323
204

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande
budget 2019

Motiv till att projektet ej
förs med

Kompletteringsbudget 2020
1 889
3 323
204

5 416

Ev budget
2020
1 200
550

1 750

Rev budget
2020 (kol G+H)
1 889
4 523
754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 166

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt

-

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
påbörjat
påbörjat
påbörjat och kommande 2020

Motiv till överföring
TN beslut 2019-09-19, §190

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 34

Kompletteringsbudget 2020 –
Räddningstjänsten

RS 2020/175

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Räddningstjänstens kompletteringsbudget 2020 godkänns.

Räddningstjänstens investeringsbudget för år 2019 uppgick till 9 071 tkr. Bokslutet
redovisar oförbrukade investeringsmedel om totalt 5 416 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar förslag om kompletteringsbudget för år
2020 avseende de investeringsprojekt som ej slutförts eller som inte har påbörjats
under år 2019.
Gällande övningsplats så är investeringen påbörjad men de flesta projekt gällande
övningsplats kom igång sent på året och vissa har inte startat ännu.
Räddningstjänsten har under år 2019 avbrutit inköp gällande fordons investering, till
följd av ej uppfyllda kriterier utifrån ställda krav i upphandling, kvarvarande medel på
fordons investeringar behövs då under år 2020 för att lösa de fordonsinköp som var
planerade år 2019, men ej genomfördes under år 2019.
Kompletteringsbudgeten uppgår till totalt 5 416 tkr.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/974
29 januari 2020

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

• Förslag till handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland 2020-2025
remitteras för synpunkter till Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och
Gotlands Musiken. Verksamheter ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheten
att genomföra uppdragen i handlingsplanen.
 Remisstiden är till 24 juni.

Bakgrund

Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället.
Suicidprevention är en viktig fråga för att rädda liv i alla åldersgrupper. De flesta som
avlidit i suicid på Gotland under de senaste 10 åren var i åldern 40-79 år. Jämfört
med hur många personer som finns i olika åldersgrupper är suicid vanligare i
åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år. Jämfört med totala antalet dödsfall i olika
åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje dödsfall i åldern 10-24 år, vart
femte i åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59-år.
2008-12-15 beslutade kommunfullmäktige om en 0-vision för suicid på Gotland,
§ 171. 2015-10-12 antog regionfullmäktige program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland 2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17,
beslutades att programmet gäller till dess revidering är genomförd, dock senast till
20-12-31, § 73.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna. 15 av
de 20 uppdragen i programmet bedöms vara genomförda. 5 uppdrag är delvis
genomförda. Programmets effekt på förekomst av suicid och suicidförsök är för tidigt
att följa upp eftersom antalet suicid varierar mellan åren och trend för flera år behövs
för att kunna bedöma utvecklingen. Eftersom uppdragen formulerats och genomförts
utifrån aktuellt nuläge på Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet för
suicidprevention görs antagandet att det som genomförts bidrar till att minskning
kommer att ses av suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är under
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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
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Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/974

förutsättning att det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste
åren.
Ärendets beredning

Arbetet med revidering av programmet påbörjades under andra halvåret 2019 och
har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention
och efterlevandestöd, SPES. Samtliga förvaltningar i Region Gotland och
Gotlandshem inbjöds att delta med representant i arbetsgruppen.
Arbetet med revideringen har letts av strateg från enheten för social hållbarhet.
Regional styrning och samordning, RRS, har varit representerat i revideringsarbetet
genom att BarnSams verksamhetsledare och representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen varit del av arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har arbetat systematiskt med att gå igenom samlad evidens för
suicidprevention, statistikunderlag för Gotland, sammanställning av genomfört
arbete 2015-2019 och synpunkter från verksamheterna om behov i det
suicidpreventiva arbetet. Utifrån insamlat material identifierades fyra insatsområden
där uppdrag bedöm behövas för att tillföra fokus, som är viktigt för att minska suicid
och suicidförsök på Gotland:
1)Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord
2) Kompetens och samverkan kring suicidnära personer
3) Efterlevandestöd vid suicid
4) Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.
Arbetsgruppen föreslår att struktur byts från program till handlingsplan. Det blir då
tydligare att den innehåller uppdrag som ska genomföras av Region Gotlands
nämnder, helägda bolag och stiftelsen Gotlandsmusiken. Det blir även mer logiskt att
det är en handlingsplan eftersom det suicidpreventiva arbetet nu ses som en del av
arbetet utifrån program för god jämlik hälsa.
I denna handlingsplan används ordet suicid istället för självmord som användes i det
tidigare programmet. Orden har samma betydelse men ordet självmord kan ses som
stigmatiserande och ordet suicid har nu blivit mer känt i befolkningen. Suicid
används också numer till största delen i nationella och regionala dokument och
kommunikation inom området.
Bedömning

Det tidigare programmet har haft effekt i form av ökat antal aktiviteter för
suicidprevention som bedöms medverka till att antalet suicid och suicidförsök på sikt
kommer att minska. Regionstyrelseförvaltningen och arbetsgruppens bedömning är
att det är viktigt att hålla i det goda arbete som utförts och att ytterligare förbättra
suicidpreventionen på Gotland. Ett styrande dokument för att underlätta fortsatt
fokuserat arbete för suicidprevention behövs. Bedömning görs att den handlingsplan
för suicidprevention som bygger på revidering av tidigare program för förebyggande
av självmord bör fungera väl för den styrning och ledning som krävs.
Remisskonferens kommer att hållas under remisstiden, i syfte att ge möjlighet för
kunskapsutbyte och fördjupad analys av föreslagen handlingsplan. I arbetet att
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/974

genomföra uppdrag i handlingsplanen kommer samordning och samarbete kunna ske
i det nätverk för social hållbarhet inom Region Gotland som är på väg att startas upp.
Barnperspektivet har beaktats i arbetet med handlingsplanen. Suicidpreventiva
insatser riktade direkt till barn och ungdomar lyfts fram som ett eget insatsområde
och inte enbart i insatsområde kring att öka kunskap i befolkningen. I beskrivning av
insatsbehov kring stöd till anhöriga och efterlevande betonas vikten av stöd oavsett
ålder och att det behöver anpassas utifrån ålder och personens individuella situation
och behov.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande. I beskrivning av insatsbehov kring att
öka kunskap i befolkningen betonas att det behöver göras i olika sammanhang och
på olika platser på Gotland.
Beslutsunderlag

RS2019-974 Tjänsteskrivelse200129. In 2020-01-29
Remissversion-handlingsplan-suicidprevention200129. In 2020-01-29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gotlandshem
Gotlands musikstiftelse
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsavdelningen
Miljö- och byggnämnden
Patientnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnden
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Inledning
Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. Handlingsplanen
ses som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Orden har samma
betydelse men ordet självmord kan ses som stigmatiserande. Suicid används numer till
största delen i nationella och regionala dokument och kommunikation inom området.
För definitioner av olika begrepp, se bilaga 1.
Under 2018 avled cirka 1300 personer i Sverige i suicid och det uppskattas att 3-10
procent av den vuxna befolkningen gör minst ett suicidförsök under sin livstid. På
Gotland avlider i medeltal 11 personer per år i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Suicidnärhet är ett folkhälsoproblem som skapar lidande och stora
samhällskostnader.
Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse till följd av många olika påfrestande
faktorer. Liksom för andra olyckor kan det vara svårt att förebygga samtliga men
strävan måste finnas att de inte ska behöva hända. Sedan 2008 finns en politiskt
beslutad 0-vision för suicid både nationellt och på Gotland.
Handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES.

Syfte och mål
Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka det suicidpreventiva arbetet som
påbörjades i Region Gotland 2015. Långsiktigt finns 0-vision för suicid. Delmål till
och med 2025 är att se en nedåtgående trend för antal suicid och suicidförsök mellan
2016-2025.
Genomförande och uppföljning
Respektive nämnd/bolag/stiftelse ansvarar för planering och uppföljning av
aktiviteter så att uppdragen i handlingsplanen genomförs. Arbetet för att uppfylla
uppdragen kan innebära behov av prioritering och omfördelning av resurser.
Respektive nämnd/ bolag/stiftelse har ansvar för att tydligt, vid behov, lyfta och
hantera frågor om prioriteringar, ambitionsnivå eller liknande.
Arbetet med genomförande av uppdragen lyfts in i verksamheternas ordinarie system
för ledning och styrning och återrapporteras i samband med delårsrapporter och
bokslut. Regionstyrelsen ansvarar för årlig sammanställning och stödjer förvaltningar,
bolag och stiftelse i genomförandet genom kunskapsstöd och underlättande av
övergripande samarbete. Inrättande planeras av ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland, där arbetet med genomförande av handlingsplanen kan följas och
stärkas.

Bakgrund
Utförligare fakta om suicid och suicidprevention finns tillgänglig via följande
hemsidor:
 Region Gotland www.gotland.se/självmordsförebyggande
 Folkhälsomyndigheten www.suicidprention.se
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Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP
https://ki.se/nasp
Suicide Zero https://www.suicidezero.se/
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, SPES
https://spes.se/

Statistik Gotland
Detaljerad sammanställning av statistik över suicid och suicidförsök, på Gotland,
finns tillgänglig på hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande. Nedan
presenteras en sammanfattning.
Suicid
De senaste 10 åren har mellan 5-15 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 11 personer per
år. Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med suicid bland män än bland kvinnor. Senaste 10 åren har cirka 90
personer tagit sitt liv på Gotland, de flesta i åldern 40-79 år. Jämfört med hur många
personer det finns i olika åldersgrupper var det något vanligare med suicid i
åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år än i andra åldersgrupper. Men jämfört med
totala antalet dödsfall i olika åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje
dödsfall i åldern 10-24 år, vart femte i åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59år.
Nästan 40 procent av de personer som avlidit i suicid på Gotland har inte haft
vårdkontakt under de sista 4 veckorna i livet.
De flesta suicid på Gotland sker i hemmet och det vanligaste tillvägagångssättet är
hängning och därefter skjutning.
Suicid är något vanligare på Gotland jämfört med snittet i andra län och kommuner.
Även andra kommuner med liknande struktur som Gotland (avlägset belägen
landsbygdskommun enligt tillväxtverkets indelning) har högre suicidstal än snittet
bland alla kommuner.
Suicidförsök
Heltäckande, tillförlitlig statistik för suicidförsök på Gotland finns inte att tillgå.
Utifrån den statistik som finns görs uppskattning att cirka 170 personer på Gotland
gör suicidförsök per år. Det är vanligare att kvinnor gör suicidförsök än att män gör
det men antalet suicidförsök har ökat både bland kvinnor och bland män de senaste
åren.
I nationell jämförelse är det vanligare på Gotland än i riket med vård på sjukhus efter
självskada, men statistiken är svårtolkad på grund av olika behandlings- och
registreringsrutiner. På Gotland vårdas cirka 60 personer på sjukhus, efter självskada
med i snitt 1,4 vårdtillfällen per person. De flesta är under 60 år och det är vanligast i
åldersgruppen 10-24 år. Slutenvård efter självskada är betydligt vanligare bland
kvinnor, 10-24 år än bland kvinnor och män i andra åldersgrupper.
Mer än var femte person som under åren 2010-2018 haft vårdkontakt i primärvård (i
Region Gotlands regi), specialiserad mottagning eller vårdavdelning på Gotland för
självskada har under samma period även haft kontakt med beroendemottagningen
inom psykiatrin.
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Orsaker till suicidförsök och suicid

Suicid är ett komplext problem där det inte finns en enskild orsak. Flera olika
påfrestande faktorer samverkar så att personen inte orkar leva. Det kan vara
exempelvis psykisk ohälsa, biologiska och genetiska faktorer, ogynnsamma
livshändelser, psykologiska och sociala faktorer liksom förhållanden i den fysiska
miljön och i samhället. Psykisk ohälsa är alltså inte den enda förklaringen till suicid
men vid suicidhändelsen har de flesta personerna någon form av psykisk ohälsa.
Vanligast är depression och alkoholmissbruk. Trots det har cirka hälften av de som
tar sitt liv inte haft kontakt med psykiatrin.
Bilden nedan sammanfattar olika riskfaktorer för suicid.
Exempel på faktorer som samspelar vid sucidnärhet

Bild: Ullakarin Nyberg
Innan en person gör suicidförsök eller tar sitt liv är personen i en så kallad
suicidsprocess som börjar med tankar på suicid som efter en tid övergår i mer eller
mindre tydlig kommunikation kring suicid. Det kan så småningom leda fram till
suicidförsök och suicid. En person som är inne i suicidprocessen upplever
hopplöshet, att hens problem är olösliga och står inte ut men är ofta ambivalent till att
ta sitt liv, ända in i själva suicidhandlingen. Suicid kan ses som en psykologisk
olyckshändelse till följd av påfrestningar som individen för stunden inte kan bemästra,
på samma sätt som vid fysiska olyckor. Suicidhandlingen uppkommer oftast när
personen varit en tid i suicidprocessen. Det är vanligt att suicidhandlingen är en
impulshandling efter en utlösande situation med ökad stress och påfrestning.

Suicidprevention
Grunden för att förebygga folkhälsoproblemet suicid och suicidförsök handlar om att
påverka de bestämningsfaktorer som påverkar hälsa; exempelvis välfärdstjänster och
livsmiljö, trygghet, socialt deltagande, inkludering, utbildning, sysselsättning,
försörjning och hälsofrämjande levnadsvanor. Nationellt styrs detta arbete genom det
folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen. Inom Region Gotland utgår folkhälsoarbetet utifrån mål i
Vision 2025 och underliggande program och strategidokument och styrkort.
Viktigt för suicidprevention är också specifikt riktat arbete för psykisk hälsa inom
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exempelvis hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst, skola och vuxenutbildning.
Inom Region Gotland samordnas arbetet inom RSS, Regional samverkans- och
stödstruktur, med stöd av handlingsplan för psykisk hälsa.
För att ytterligare förebygga suicid, som är den yttersta konsekvensen av psykisk
ohälsa, behövs åtgärder som är tydligt formade med tanke just på att förhindra
suicidförsök och suicid. Det är avgörande att suicidpreventiva insatser görs inom fler
olika områden, insatserna behöver vara både befolknings- och individinriktade.
Befolkningsinriktade insatser

Befolkningsinriktade insatser har visat sig ha effekt om de är breda med kombination
av olika delar. Det innebär att parallellt göra flera olika typer av insatser, som
presenteras nedan.
Åtgärder för att minska tillgången till metoder för suicid har utvärderad effekt för att
förebygga suicid och suicidförsök. Det kan till exempel handla om barriärer i den
fysiska miljön, förskrivning och förvaring av läkemedel och att personer med nedsatt
psykisk hälsa inte har tillgång till vapen. Även alkoholrestriktioner i samhället har
suicidpreventiv effekt.
Insatser för att minska stigmatisering omkring psykisk ohälsa rekommenderas av
WHO och Folkhälsomyndigheten. De framhåller vikten av utbildningsinsatser för
ökad kunskap i befolkningen om suicid, var stöd och vård finns samt för att motverka
myter och tabun. De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igen krisen och gör inte
handling av suicidtankarna om de får stöd och vård. En stor del av de som tar sitt liv
har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle kunnat medföra
att suicidnärheten hade avtagit. Det finns även evidens för att ökat förtroende för
psykiatriska verksamheter har suicidpreventiv effekt.
Ett exempel på utbildning som kan användas i befolkningen är Första hjälpen till
psykisk hälsa, MHFA-Mental Health First Aid1. Den används internationellt och
evidens finns för att personer som gått utbildningen får ökade kunskaper, minskade
negativa attityder mot personer med psykisk sjukdom och ökad upplevd beredskap att
hjälpa personer med psykisk ohälsa.
Skolbaserad prevention som är riktade till barn och ungdomar har visats kunna minska
antalet suicidförsök. Det handlar till exempel om att prata med elever, lärare och
föräldrar om suicid. Elever och lärare kan utbildas i att känna igen tecken på att en
person är suicidnära. Det kan göras på olika sätt och exempelvis finns det idag två
skolbaserade program för suicidprevention, med vetenskaplig evidens. Det ena är
Good Behaviour Game, PAX som i Sverige används i lågstadiet syftar till att skapa ett
klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det andra är Youth Aware of
Mental Health Programme, YAM, riktat till elever i åldern 14-16 år, som ger kunskap
om tecken på psykisk ohälsa.
Den evidensbaserade utbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, skulle
också kunna användas för utbildning av elever i årskurs 3 på gymnasiet. I en del
regioner i Sverige används utifrån beprövad erfarenhet även andra metoder för
suicidpreventiva insatser till ungdomar, exempelvis olika föreläsningar och
Acceptance and commitment therapy, ACT, i grupp.
1

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, är mellan 12-14 timmar lång och vänder sig till
vuxna. Den finns i tre versioner: att stödja ungdomar, vuxna eller äldre. Instruktörer utbildas av
NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. En utbildningsplats till instruktör kostar
22 500 kronor, exklusive moms (per person) och omfattar 5 dagar. Utbildningen för Första hjälpare ges
sedan av instruktörerna, i grupp med max 20 deltagare.
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Individinriktade insatser

Individinriktade suicidpreventiva insatser handlar dels om att tidigt hitta personer
med risk för suicidhändelse och dels om att ge adekvat stöd och behandling vid
psykisk ohälsa och suicidnärhet.
Medarbetare inom vård och omsorg behöver uppmärksamma personer som är
suicidnära eller som har risk att bli det. Det också viktigt att upptäcka psykisk ohälsa
som obehandlad skulle kunna leda till suicidhändelser, exempelvis depression och
missbruks- och beroendeproblem.
Åtgärder behövs för att säkra att suicidnära personer får snabb bedömning inom
hälso- och sjukvård. På flera platser i Sverige görs exempelvis försök med mobil
psykiatrisk verksamhet och psykiatriambulans. Det behöver finnas kompetens i akut
omhändertagande för att kunna bryta pågående suicidhandling och på flera platser i
landet sker tydlig samverkan mellan ambulans, räddningstjänst och polis för optimalt
omhändertagande vid akut suicidhändelse.
De insatser som görs för en suicidnära person behöver vara av god kvalitet, utifrån
tydlig vårdplan där behandlingsinsatser följs upp. En åtgärd som har stor betydelse
för suicidprevention är att säkra uppföljning av personer som gjort suicidförsök.
Vårdkedjan för suicidnära personer behöver vara sammanhållen där övergångar
mellan olika vård- och stödinsatser behöver fungera. Förutom insatser från hälso- och
sjukvården kan den suicidnära personen behöva annat stöd för att komma ur
suicidprocessen, t.ex. insatser från socialtjänst och från andra aktörer.
Åtgärder behövs för att använda närstående som en viktig resurs i vård- och stöd till
den suicidnära personen. Samtidigt behöver stöd ges till närstående för att förebygga
egen psykisk ohälsa och suicid. Åtgärder behövs även för att säkra stöd till
efterlevande vid suicid, både akut och långsiktigt, eftersom de ofta drabbas av psykisk
ohälsa och har ökad risk att själva avlida i suicid. Suicid hos närstående kan också leda
till stora påfrestningar i relationer och t.ex. familjekonflikter kan förebyggas genom
adekvat stöd.
När en person som har pågående kontakt med hälso-och sjukvården avlider i suicid
bör en händelseanalys göras. Även då personen inte haft kontakt med hälso- och
sjukvård kan någon form av retrospektiv genomgång vara av värde för att ge kunskap
som kan användas för att hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i
framtiden.
För att åtgärderna som nämns ovan ska kunna genomföras, med önskvärd kvalitet,
behövs kompetens hos medarbetare om suicidalitet liksom kompetens och möjlighet
att samverka över verksamhetsgränser. Rutiner behöver vara kända och följas.
På hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande finns ett stort antal länkar till
kunskap om suicidalitet, bland annat utbildningsmaterial från WHO. Där finns också
länk till fri tillgång till webbutbildningen Suicidprevention i Svensk Sjukvård, SPISS.
Syftet med SPISS är att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra
verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna.
En annan utbildning som medarbetare inom Region Gotland har tillgång till är
Psyk-E suicid. Det är ett evidensbaserat utbildningsmaterial som består av filmade
föreläsningar och faktablad att användas i studiecirkelform.

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention
Följande 9 åtgärdsområden för suicidprevention finns i det nationella
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handlingsprogrammet som beslutats av riksdagen:
1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för
självmord
3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
7. Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och
omhändertagande av personer med självmordsproblematik
8. Händelseanalys i samband med Lex Maria anmälningar
9. Stöd till frivilligorganisationer

Tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland
I det tidigare programmet för självmordsförebyggande arbete i Region Gotland
(2015-2020) finns fem strategier för det suicidpreventiva arbetet:
1) Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland, 2) Specifik fokus på barn och unga i det
självmordsförebyggande arbetet, 3) Regionövergripande samordning av individuellt
krisstöd i samband med självmordsförsök och självmord, 4) Säker hantering av
skjutvapen, 5) Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet.
Utifrån strategierna formulerades 20 uppdrag för Region Gotlands nämnder att
genomföra under programtiden 2015-2018. Efter beslut i fullmäktige förlängdes det
till att gälla även under 2019-2020.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
Detaljerad sammanställning av uppföljning av aktiviteter, som genomförts mellan
2015-2019, finns på hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Effekten på förekomst av suicid och suicidförsök är för tidigt att följa upp eftersom
antalet varierar mellan åren och trend för flera år behövs för att kunna bedöma
utvecklingen. Uppdragen har formulerats och genomförts utifrån aktuellt nuläge på
Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet för suicidprevention. Utifrån det görs
antagandet att genomförda aktiviteter bidrar till att minskning kommer att ses av
suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är under förutsättning att
det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste åren.

Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland, 2020-2025
Fyra aktuella insatsområden har identifierats utifrån statistik och fakta om
suicidprevention, genomförda aktiviteter i tidigare program och uppfattade
insatsbehov: 1)Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord, 2) Kompetens och samverkan kring suicidnära personer,
3) Efterlevandestöd vid suicid, 4) Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga
vuxna.
Beskrivning av tidigare genomförda insatser och identifierade insatsbehov som ligger
till grund för formulerade uppdrag finns i bilaga 2, Underlag till uppdrag i
handlingsplanen. Vilka insatsbehov som ligger till grund för vilka uppdrag finns
markerade i handlingsplanen.
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Bilaga 1

Definition av begrepp

Suicid
Synonymt med självmord och innebär död efter egen avsikt att ta sitt liv
Suicidalitet
Samlingsbegrepp för suicidtankar, suicidförsök och suicid
Suicidsförsök
Synonymt med självmordsförsök och innebär livshotande eller skenbart livshotande
beteende, i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men
som inte leder till döden
Suicidshandling
Suicidförsök eller suicid
Suicidnära
Synonymt med suicidal och används för personer som:
- nyligen (inom senaste året) har gjort ett suicidförsök
- har allvarliga suicidtankar och där suicidrisk bedöms föreligga under den
närmaste tiden framöver
- utan att ha allvarliga suicidtankar ändå bedöms vara i riskzonen för suicid på
grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för starkt negativa
livshändelser
Suicidnärhet
Beskriver tillståndet för en person har antigen nyligen gjort suicidförsök eller har
allvarliga suicidtankar eller på annat sätt bedöms vara i riskzonen för suicid
Suicidprevention
Synonymt med suicidpreventivt arbete och med självmordsförebyggande. Begreppen
innefattar åtgärder med syfte att förhindra suicid och suicidförsök
Suicidprocess
Utvecklingen från den första allvarliga suicidstanken över eventuella suicidförsök till
självmord
Suicidrisk
Risken att genomföra suicidförsök eller suicid
Suicidsituation
Tillfälle då suicidhandling genomförs
Suicidtal
Antal suicid per 100 000 invånare
Suicidtankar
Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå suicid. Dessa kan utvecklas till
avsikter, planer och eventuellt beslut att ta sitt liv
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Bilaga 2

Underlag till uppdrag i handlingsplanen

Nedan presenteras en sammanfattning av hur uppdragen i program för förebyggande
av självmord inom Region Gotland genomförts under 2015-2019, tillsammans med
identifierade fortsatta insatsbehov.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Delvis utförda uppdrag
Uppdrag att ta fram rutiner och kompetensutveckling för funktioner som möter personer som är
suicidnära
Flertalet aktiviteter är genomförda kring rutiner och kompetensutveckling men
uppdraget bedöms inte vara helt genomfört.
Mer arbete kring rutiner och kompetensutveckling har gjorts i de verksamheter som
har tydligt uppdrag kring suicidnära personer än i de verksamheter där det inte är lika
självklart att kunskap och rutiner behövs för identifiering av personer med risk för
suicidnärhet.
Rutiner finns och har tagits fram i många verksamheter men inte tydligt i alla berörda
verksamheter.
Under programtiden har exempelvis övergripande regionala rutiner för arbete inom
olika verksamheter vid suicidalitet tagits fram. Primärvården, akutmottagningen och
psykiatrin har deltagit i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags satsning ”Säker
suicidprevention”. Inom socialförvaltningen har riktlinjer för suicidprevention tagits
fram. Barn- och elevhälsan har arbetat fram riktlinjer för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan.
Mycket av arbetet som gjorts med rutiner har handlat om insatser som kan göras i
den egna verksamheten och en mindre del om samarbete och samverkan över
gränser, som del i arbetet att ge stöd till suicidnära personer.
Många insatser har genomförts för kompetensutveckling till medarbetare, men tydliga
planer saknas i flera verksamheter.
Exempel på genomförda insatser är flertalet regionövergripande föreläsningar och
workshops. Deltagandet vid dessa tillfällen har främst varit från barn- och elevhälsan,
ungdomsavdelningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
ungdomsmottagningen, psykiatri, primärvård, habilitering och rehabilitering,
hemsjukvård, räddningstjänst, individ- och familjeomsorgen, hälsofrämjande enheten
i socialförvaltningen, äldrevården, beroendevården och ambulanssjukvården.
Medarbetare i hälso- och sjukvården, barn- och elevhälsan och socialförvaltningen har
genomfört web-utbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård (SPISS).
Socialförvaltningen har tagit fram ett utbildningspaket om suicidprevention för
användning vid arbetsplatsträffar. Barn- och elevhälsan har gjort flera
utbildningsinsatser om suicidprevention, för pedagoger i grundskola och gymnasiet.
Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, har använts för att öka kompetensen kring
psykisk ohälsa och förebyggande av suicid inom vuxenutbildning, studievägledning,
integrationsenhet, HR-avdelningen, äldreomsorgen och boendestöd inom
socialförvaltningen. 2019 tog socialnämnden inriktningsbeslut om att utbilda samtliga
medarbetare i förvaltningen i MHFA och sedan 2019 erbjuds två MHFA-utbildningar
per år till chefer i Region Gotland.
Insatsbehov (A): Det finns ännu viktigt arbete att göra för att säkerställa att det finns
rutiner och planer för kompetensutveckling i alla berörda verksamheter.
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Utbildningsmaterial och utbildningstillfällen som är tillgängliga för medarbetare i
Region Gotland skulle kunna användas av fler medarbetare och i fler verksamheter.
Ökad användning av utbildningen i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa kan också
vara ett sätt att öka kompetensen kring psykisk ohälsa och förebyggande av suicid,
framförallt för medarbetare som i sin profession inte har specialistkunskap inom
dessa områden.
Både de rutiner som redan finns och nya som tas fram behöver implementeras så de
efterlevs av alla medarbetare. Det handlar exempelvis om att ha kännedom och följa
rutiner som finns i den egna verksamheten, regional rutin och nationella vård- och
insatsprogram inom kunskapsområdet psykisk hälsa/ohälsa.
När rutiner finns för arbetet med suicidnära personer, i den egna verksamheten
behöver nästa steg tas för att öka samarbete och samverkan över verksamhetsgränser,
för att hjälpa den suicidnära personen att komma bort från suicidnärheten. Det ställer
krav på att medarbetare har fördjupad kunskap om bakgrunden till suicidnärhet, för
att kunna förstå den enskilda personens komplexa situation.
Kompetens och möjlighet för samarbete och samverkan behöver öka, inom och
mellan olika enheter i hälso- och sjukvården, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och med externa aktörer; för att kunna sätta samman en
åtgärdsplan med helhetsperspektiv på den suicidnära personens unika situation.
Gemensamt processarbete och större kännedom och utnyttjande av SIP, samordnad
individuell plan, skulle kunna underlätta ökat samarbete och samverkan kring
suicidnära personer.
Behov finns av förbättringar i vårdkedjan mellan primärvård och psykiatri.
Vårdkedjan och uppföljning kring personer som gjort suicidförsök behöver stärkas.
Insatser behövs för att fördjupa medvetenhet och kompetensen om suicidalitet, hos
medarbetare i verksamheter som med stor sannolikhet kommer möta suicidnära
personer men som inte jobbar tydligt med vård och behandling till suicidnära. Där
kan en viktig insats göras för att upptäcka risk för suicidhandling, hos barn och
ungdomar, vuxna och äldre. Det är till exempel medarbetare inom utbildning,
somatisk sjukvård, socialtjänst och omsorg.
Behov finns att öka medvetenhet hos medarbetare, om risk för suicidnärhet hos
personer som har en bakgrund som är vanlig bland personer som genomfört
suicidhandling. Exempelvis transpersoner, personer med obehandlad psykisk ohälsa,
personer med samtidig missbruks-/beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
Inkludering av närstående i vård och stöd till suicidnära behöver förbättras.
Behov finns av att öka kunskap om suicidalitet både hos suicidnära personer och
närstående, i alla åldrar.
Det behöver säkerställas att närstående till suicinära får eget stöd, såväl barn och
ungdomar som vuxna och äldre. Exempelvis behöver kännedom och tillämning av
rutiner för erbjudande om kontakt med Region Gotlands anhörigstöd öka, inom
hälso-och sjukvården och socialförvaltningen.
Insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk vård, inte
söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin bedömer att en
betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att
vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
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Ett insatsbehov som uppmärksammats av bland annat polis och ambulanspersonal är
akut omhändertagande av person med psykisk ohälsa. Inom ambulansverksamheten
påtalas behovet av mer ambulansresurser och behov av mer kompetens att bemöta
och vårda personer med psykisk ohälsa. Inom polisen finns upplevelse av att flera av
deras ärenden angående psykisk ohälsa skulle kunnat hanteras bättre av personer med
utbildning i bemötande och vård av personer med psykisk sjukdom.
Både polis och ambulanspersonal på Gotland upplever att de åker på flertalet larm
där de på plats bedömer att det inte är ett polisärende eller att personen inte behöver
akut sjukvård och därför lämnar personen utan åtgärd. Att på ett bra sätt fånga upp
och ge stöd till dessa personer skulle kunna förebygga risk för senare suicidhändelse.
Någon form av mobil psykiatrisk verksamhet skulle kanske vara en lösning på flera av
de problem som identifierats.
Behov finns att förbättra samverkan vid akut suicidhändelse, mellan
ambulansverksamheten, räddningstjänsten och polisen.
Uppdrag att specifikt ta fram plan för arbete och kompetensutveckling med fokus på unga i det
suicidpreventiv arbetet, inom kultur- och fritidsverksamheten
Uppdraget anses vara delvis uppfyllt genom att ungdomsavdelningen har varit väl
representerade i regionövergripande kunskapshöjande insatser kring suicidprevention
och närliggande områden som exempelvis workshops om hbtq+ och normer.
Övergripande plan för suicidpreventivt arbete inom kultur- och fritidsavdelningen är
dock inte framtagen
Insatsbehov (B): Behovet kvarstår att säkerställa att det finns rutiner och kompetens
kring upptäckt och bemötande av suicidnärhet hos barn och ungdomar, inom kulturoch fritidsverksamhet.
Uppdrag att ge barn och unga kunskap i skolan om tecken på psykisk hälsa, genom evidensbaserad
metod
Pilottest har genomförts, med stöd av svenska kyrkan, så att elever i årskurs 3 på
vård- och omsorgsprogrammet fått utbildning i MHFA, Första hjälpen till psykisk
hälsa. Under slutet av 2019 har medarbetare gått utbildning i Youth Aware of Mental
Health Programme, YAM, och Good Behaviour Game, PAX. Fortsatt planering
pågår för införande av dessa program i skolan.
Insatsbehov (C): Fortsatt behov finns av att använda evidensbaserade metoder för
att öka kunskap om tecken på psykisk ohälsa, hos barn och unga, i skolan. Det kan
göras genom exempelvis fortsatt införande av YAM och PAX. Omvärldsspaning
behöver göras inom kunskapsområdet för att uppmärksamma om det finns eller
kommer fram evidens för andra metoder. Eleverna i de två vård-och omsorgsklasser
som fått utbildning i MHFA har framfört att de anser att utbildningen bör ges som
obligatorisk kurs på programmet men även erbjudas övriga elever i årskurs 3.
Uppdrag att skapa rutin för regelbunden statistik över suicid och suicidförsök
Rutin för regelbunden sammanställning av suicid på Gotland är införd. Däremot har
sådan rutin inte kunnat tas fram för suicidförsök eftersom det inte finns tydliga sätt
att samla in uppgifter om genomförda suicidförsök, i olika verksamheter.
Insatsbehov (D): Fortsatt behov finns att utveckla ett sätt att få löpande kännedom
om suicidförsök på Gotland, genom samverkan mellan olika verksamheter. Det är
exempelvis primärvård, psykiatri, akutmottagning, intensivvårdsavdelning,
ambulansverksamhet, räddningstjänst och polis. Att kunna följa statistik utan
fördröjning, som visar hela bilden av suicidförsök på Gotland, ger möjlighet att följa
utveckling och se mönster för att kunna göra behovsinriktade insatser.
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Uppdrag att säkerställa rapportering enligt vapenlagen om personer som ur medicinsk synpunkt inte
är lämpliga att hantera skjutvapen
Vissa aktiviteter är genomförda men en del av de utbildningsinsatser som var tänkta
inom hälso-och sjukvården har inte kunna genomföras.
Insatsbehov (E): Fortsatt behov finns av att öka efterlevnad av vapenlagen. Ett sätt
kan vara att öka kompetensen hos medarbetare i hälso- och sjukvården om suicid
som en psykologisk olyckshändelse, för att kunna identifiera personer som riskerar att
råka ut för sådan olycka suicidförsök och suicid om de har vapen hemma.
Genomförda uppdrag
Uppdrag om informationsinsats till befolkningen om psykisk hälsa och förebyggande av suicid, i
samarbete med externa aktörer
Flera aktiviteter har genomförts utifrån uppdraget, på olika platser på ön. Några
exempel är föreläsningar som arrangeras av Region Gotland och andra organisationer,
aktiviteter som genomförts i samband med suicidpreventiva dagen,
informationsmaterial på bibliotek och hemsida samt information i samband med
mässor, marknader och idrottsevenemang.
Ett par utbildningstillfällen, med inbjudan till allmänheten, har genomförts i Första
hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Under 2019 startades projektet Guldhjärnan där
Region Gotland tillsammans med bland annat Länsförsäkringar Gotland och Svenska
kyrkan, under initiativet Mind//Shift, har som mål att verka för att sprida
utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, brett i samhället.
Insatsbehov (F): Fortsatt behov finns av att Region Gotland och andra aktörer i
samhället hjälps år att sprida kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
suicidprevention, som når befolkningen i olika åldrar, sammanhang och på olika
platser på Gotland.
Uppdrag att i skolan arbeta med psykisk hälsa, normer och värden för att stärka barn och ungas
livskompetens
Uppdraget har genomförts dels av pedagoger i löpande undervisning och dels genom
specifika uppgifter som exempelvis barn- och elevhälsans psykosociala basprogram
för grundskolan och gymnasiet och 1:e-lärares arbete kring jämställdhet och
relationer i gymnasieskolan.
Insatsbehov (G): Det finns fortsatt behov att, via uppdrag i handlingsplan, hålla
fokus på utveckling av arbete i skolan för att öka elevers kunskap om psykisk hälsa,
normer och värdegrund.
Behov finns av utökat samarbete mellan skolledning och barn- och elevhälsan för
planering och genomförande i detta arbete. Ett möjligt sätt är att skapa tydlig plan
för kunskapshöjande insatser kring suicidprevention för elever i olika årskurser.
Uppdrag i skolan att ta fram rutiner för upptäckt av risk för suicid och suicidförsök och att ta
fram plan för att personal har kunskap om psykisk ohälsa
Riktlinje som vänder sig till pedagoger är framtagen och checklistor för barn- och
elevhälsan är uppdaterade. Flera aktiviteter har genomförts för kompetensutveckling
av medarbetare inom utbildningsverksamhet. Exempelvis har barn- och
elevhälsoteamet utbildat pedagoger på gymnasiet och i grundskolor.
Utbildningsinsatser har även genomförts inom vuxenutbildningen och
folkhögskolan.
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Insatsbehov (H): Fortsatt behov av arbete för att riktlinjen för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan, ska bli känd och användas av medarbetare. Fortsatt
behov finns av att göra en plan för kompetensutveckling för medarbetare inom
utbildningsverksamheter. Utifrån evidens och efterfrågan (från medarbetare och
elever) skulle Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, kunna vara ett effektivt sätt att
säkra bred kunskap och handlingsberedskap. Även annat utbildningsmaterial som
exempelvis psyk-E suicid och WHO:s kunskapsmaterial skulle kunna användas.
Uppdrag om suicidprevention som del i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och att öka
medvetenheten om riskfaktorer för och tecken på suicidnärhet, hos medarbetare och chefer
Ett pass om förebyggande av suicid är inlagt i Region Gotlands arbetsmiljöutbildning
och rutin för samtal om psykisk hälsa för medarbetare och chefer inom Region
Gotland är framtagen. Utbildningstillfällen för chefer i Första hjälpen till psykisk
hälsa erbjuds två gånger per år. Flera föreläsningstillfällen som introduktion till
suicidprevention har erbjudits generellt till medarbetare i Region Gotland.
Deltagandet har varit störst från verksamheter där det är tydligt att medarbetare
möter suicidnära personer.
Insatsbehov (I): En betydande del av medarbetarna inom Region Gotland arbetar i
verksamheter där behovet av arbete med suicidprevention inte är tydligt utifrån
verksamhetens uppdrag. I dessa verksamheter finns möjlighet att bidra i högre grad
än i dag till det suicidpreventiva arbetet, genom att öka kunskap om psykisk hälsa
och förebyggande av suicid bland medarbetare, som del av det psykosociala
arbetsmiljöarbetet. En bredare insats för ökat kunnande hos medarbetare om psykisk
hälsa/ohälsa och förebyggande av suicid inom Region Gotland , oavsett arbetsplats
och funktion, skulle kunna bidra väsentligt till ökad kunskap och vinster för
samhället.
Uppdrag att stärka första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa
Uppdraget har genomförts genom exempelvis ökad samverkan mellan barn- och
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen har också arbetat för att bibehålla hög tillgänglighet till besök på barnoch ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP. 2019 öppnades en ny mottagning för
råd och stöd vid psykisk ohälsa (för barn i åldern 6-17 år), i samarbete mellan barnoch ungdomspsykiatrin och socialtjänstens familjestödsenhet.
Insatsbehov (J): Det är viktigt med fortsatt utveckling av tidiga insatser för barn
och ungdomar vid psykisk ohälsa. Det görs i berörda verksamheter och genom
samverkan i RSS, regional samordning och styrning. Behov av att lyfta det som
specifikt uppdrag i den suicidpreventiva handlingsplanen ses inte.
Uppdrag om individuellt krisstöd vid suicidförsök och suicid
Rutiner har uppdaterats så att Region Gotlands krisstöd vid allvarlig händelse kan
aktiveras, vid behov, för individuellt stöd i samband med suicidhändelse. Den
övergripande regionala rutinen kring arbete vid suicidalitet som tagits fram under
programperioden lyfter fram möjligheten att använda Region Gotlands anhörigstöd
vid suicidnärhet.
Försök har gjorts med en modell för strukturerat långsiktigt efterlevandestöd som
skulle träda in efter att efterlevande fått akut krisstöd i samband med suicid. Tanken
var att ge mellanmänskligt stöd, under första halvåret efter suicid, för att förebygga
mer omfattande psykisk ohälsa och identifiera behov av stöd från hälso- och
sjukvården. I pilottest av modellen gavs stöd från beroendeenhetens boendesociala
grupp i socialtjänsten, till efterlevande när den som avlidit inte tidigare haft kontakt
med psykiatrin. Pilottestet visade att det var svårt att få rutiner att fungera i
processen kring efterlevandestödet, enligt den tänkta modellen. Testet visade också
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att situationen för efterlevande är komplex och medför behov av stöd som kräver
hälso- och sjukvårdskompetens.
Insatsbehov (K): Fortsatt arbete behöver göras för att förbättra stöd till närstående
till personer som är suicidnära, i alla åldrar. Strukturerat, proaktivt, långsiktigt stöd till
efterlevande vid suicid behöver utvecklas. Efterlevandestödet behöver anpassas
utifrån den efterlevandes ålder och individuella situation. Stödet ges troligen bäst via
hälso- och sjukvården och kan behöva kompletteras med insatser från exempelvis
socialförvaltningen, utifrån individuellt formad stödplan.
Behov finns också av att förbättra rutiner för akut efterlevandestöd i samband med
att suicid upptäcks eller konstateras som dödsorsak.
Uppdrag att pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av suicid bland personer som
inte haft kontakt med sjukvården
Rutin har tagits fram för genomförande av händelseanalys när personer upp till 18 år
(eller äldre än 18 år som går i gymnasiet) avlider i suicid.
Förslag på mall är framtagen för så kallad retrospektiv genomgång, efter att en vuxen
person som inte haft kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i
suicid. I kontakt med efterlevande har det framkommit att en retrospektiv
genomgång kan medföra skuldbeläggning.
Insatsbehov (L): Fortsatt arbete behöver göras för att utreda möjligheten att
genomföra retrospektiva genomgångar efter att en vuxen person som inte haft
kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i suicid. När retrospektiv
genomgång görs behöver den samordnas med stöd till efterlevande.
Uppdrag att säkerställa arenor för regelbunden samverkan kring suicidpreventivt arbete inom
Region Gotland och med externa aktörer
Suicidprevention finns nu med som en fråga i flera olika sammanhang. Internt inom
Region Gotland görs det, vid behov, i mötesformer kopplade till regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. Regelbunden rapportering om det
suicidpreventiva arbetet görs i samverkansform mellan Region Gotland och NSPH
(Nationell samverkan för psykisk hälsa).
Stor del av samverkan med andra aktörer kring suicidprevention har genomförts via
informella nätverk. Möjlighet finns dock sedan några år att lyfta regionalt arbete för
suicidprevention i Forum för social hållbarhet, som samordnas av Länsstyrelsen.
Under slutet av 2019 har också den ideella föreningen Mind//Shift Gotland bildats
för innovativ samverkan mellan näringsliv, offentlig och ideell verksamhet för att
främja psykisk hälsa.
Frågor som rör psykisk hälsa och förebyggande av suicid tas även upp i Operativt
samverkansform, OSF. Det bildades 2019 för samverkan mellan polisen och olika
enheter inom Region Gotland, kring bland anat psykisk ohälsa.
För nationell samverkan i det suicidpreventiva arbetet finns sedan några år ett
nätverk för regionala samordnare, som samordnas av Folkhälsomyndigheten.
Insatsbehov (M): Behov finns av att fortsätta utveckla samverkan kring
suicidprevention inom Region Gotland och med externa aktörer. För att hålla
fortsatt fokus på frågan bör det synas som uppdrag i handlingsplanen.
Uppdrag att utse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring suicidpreventivt
arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk
Strateg inom enheten social hållbarhet har utsetts att vara regional samordnare för
det suicidpreventiva arbetet.
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Insatsbehov (N): Funktion är utsedd för regional samordning av det
suicidpreventiva arbetet. Behovet av fortsatt arbete i funktionen finns kvar men
något behov att lyfta det i handlingsplanen bedöms inte finnas.
Uppdrag om uppföljning av programmet
Förvaltningarnas arbete utifrån det självmordsförebyggande programmet har följts
upp årligen i samband med bokslutsarbetet. Övergripande uppföljning av Region
Gotlands suicidpreventiva arbete har genomförts av regionstyrelseförvaltningen, via
enheten för social hållbarhet.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har arbetet att
genomföra uppdragen i programmet styrts genom handlingsplan som beslutats i
respektive nämnd.
Insatsbehov (O): I flera verksamheter kan planering och ledning av genomförandet
av uppdrag i handlingsplanen förbättras. Stöd för samarbete och samverkan mellan
förvaltningar, bolag och stiftelse kan göra att genomförandet av uppdragen bli mer
effektivt och av högre kvalitet.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 35

Handlingsplan, suicidprevention

RS 2019/974

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Förslag till handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland 2020-2025
remitteras för synpunkter till Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och
Gotlands Musiken. Verksamheter ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheten
att genomföra uppdragen i handlingsplanen.
• Remisstiden är till 24 juni 2020.
•

Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället.
Suicidprevention är en viktig fråga för att rädda liv i alla åldersgrupper. De flesta som
avlidit i suicid på Gotland under de senaste 10 åren var i åldern 40-79 år. Jämfört
med hur många personer som finns i olika åldersgrupper är suicid vanligare i åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år. Jämfört med totala antalet dödsfall i olika åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje dödsfall i åldern 10-24 år, vart femte i
åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59-år.
2008-12-15 beslutade kommunfullmäktige om en 0-vision för suicid på Gotland,
§ 171. 2015-10-12 antog regionfullmäktige program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland 2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17,
beslutades att programmet gäller till dess revidering är genomförd, dock senast till
2020-12-31, § 73.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
15 av de 20 uppdragen i programmet bedöms vara genomförda. 5 uppdrag är delvis
genomförda. Programmets effekt på förekomst av suicid och suicidförsök är för
tidigt att följa upp eftersom antalet suicid varierar mellan åren och trend för flera år
behövs för att kunna bedöma utvecklingen. Eftersom uppdragen formulerats och
genomförts utifrån aktuellt nuläge på Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet
för suicidprevention görs antagandet att det som genomförts bidrar till att minskning
kommer att ses av suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är
under förutsättning att det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de
närmaste åren.
forts
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Det tidigare programmet har haft effekt i form av ökat antal aktiviteter för suicidprevention som bedöms medverka till att antalet suicid och suicidförsök på sikt
kommer att minska. Regionstyrelseförvaltningen och arbetsgruppens bedömning är
att det är viktigt att hålla i det goda arbete som utförts och att ytterligare förbättra
suicidpreventionen på Gotland. Ett styrande dokument för att underlätta fortsatt
fokuserat arbete för suicidprevention behövs. Bedömning görs att den handlingsplan
för suicidprevention som bygger på revidering av tidigare program för förebyggande
av självmord bör fungera väl för den styrning och ledning som krävs.
Remisskonferens kommer att hållas under remisstiden, i syfte att ge möjlighet för
kunskapsutbyte och fördjupad analys av föreslagen handlingsplan. I arbetet att
genomföra uppdrag i handlingsplanen kommer samordning och samarbete kunna ske
i det nätverk för social hållbarhet inom Region Gotland som är på väg att startas upp.
Barnperspektivet har beaktats i arbetet med handlingsplanen. Suicidpreventiva
insatser riktade direkt till barn och ungdomar lyfts fram som ett eget insatsområde
och inte enbart i insatsområde kring att öka kunskap i befolkningen. I beskrivning av
insatsbehov kring stöd till anhöriga och efterlevande betonas vikten av stöd oavsett
ålder och att det behöver anpassas utifrån ålder och personens individuella situation
och behov.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande. I beskrivning av insatsbehov kring att
öka kunskap i befolkningen betonas att det behöver göras i olika sammanhang och
på olika platser på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Veronica Hermann, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-29
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RS 2019/575
19 februari 2020

Cora Juniwik och Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut i Regionfullmäktige

•

Program för god jämlik jämställd hälsa antas.

Bakgrund

På uppdrag av regionstyrelsen (RS § 306, 2015-10-29) har förslag till program för god
jämlik jämställd hälsa tagits fram. Programmet ska ersätta Folkhälsopolitiskt program
från 2009. Program för god jämlik jämställd hälsa ska förhålla sig till de övergripande
mål som är vägledande för folkhälsan på Gotland. Syftet med programmet är att
precisera vad Region Gotland behöver fokusera på inom området för att bidra till de
övergripande målen. Det påvisar prioritering och möjliggör fokusering och
samordning av folkhälsoarbetet inom Region Gotland.
Ärendebeskrivning

Förslaget har tagits fram i samarbete med tjänstepersoner inom samtliga
förvaltningar samt Gotlandshem. En remissversion av förslaget har skickats till
Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och Gotlandsmusiken. Samtliga
remissinstanser har inkommit med synpunkter. Bifogat finns förutom nytt förslag av
programmet en version med tydliga markeringar om vad som förändrats mellan
remissversion och nuvarande förslag.
Samtliga remissinstanser menar att de kan bidra med aktiviteter utifrån programmet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har framfört en fråga om nödvändigheten att ha ett
program när RUS är framtagen men framhåller samtidigt vikten av att det finns tydlig
styrning och samverkan i det övergripande folkhälsoarbetet. Flera av
remissinstanserna anger att programmet kommer stödja deras arbete genom att det
anger riktning och bidrar till en ökad och mer effektiv samverkan mellan
förvaltningar, inom fokusområdena. Några efterfrågar förtydliganden om styrning
och samordning liksom behov av kunskapsstöd för att samverkan och samarbete
mellan verksamheter ska komma till stånd. Förtydliganden har därför gjorts av
regionsstyrelseförvaltingens uppdrag för stöd och uppföljning.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/575

Synpunkter har lämnats på programmets längd och att det behöver bli tydligare.
Utifrån det har vissa omformuleringar av text gjorts. Text under rubriken Utmaningar
för folkhälsan har integrerats under respektive fokusområde, för att minska volymen av
text och undvika återupprepningar. Inom varje fokusområde har strategierna flyttats
för att nu inleda området. Efterföljande text förklarar valet av strategierna för att
underlätta förståelsen. Ytterligare har förklaringar gjorts under rubriken Bakgrund om
hälsans bestämningsfaktorer. Det underlättar förståelsen i fokusområde 2 och förslag
på åtgärder som påverkar människors förutsättning för god hälsa.
Några synpunkter har inkommit kring referenser. Därför finns nu ett par definitioner
i fotnot. I övrigt hänvisas till fördjupad läsning inom området Social hållbarhet och
Folkhälsa, sist i programmet.
Utöver detta har tillägg/ändringar gjorts utifrån specifika kommentarer som
inkommit, för att:
-

tydliggöra vikten av stärkt elevhälsa i enlighet med Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens synpunkter
lyfta fram kultur- och fritid som viktiga medel för främjande av hälsa
påvisa samtliga levnadsvanor som viktiga
under fokusområde 2, stycket Främja hälsa bland medarbetare inom Region
Gotland, förtydliga att det handlar om insatser som kommer påverka personer
med störst risk för ohälsa
under fokusområde 3 (hälsosamt åldrande) få med vikten av god
samhällsplanering
förtydliga text om psykisk ohälsa för att påvisa att det inte enbart är kopplat
till våld.

Programförslaget med förändringar enligt ovan återremitterades av
regionstyrelseförvaltningens utskott 2020-01-15 § 9. Utifrån synpunkterna har
nedanstående förtydligats.
- Koppling till strategin för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor
och integrationsstrategin.
- Risk för ohälsa finns också bland personer som utsätts för eller bevittnar
mäns våld mot kvinnor, vilket innefattar våld i nära relation, bland annat
hedersrelaterat våld och förtryck.
- Alla verksamheters ansvar att föreslå och initiera åtgärder.
- Exempel på beslutade styrdokument som styr mot målet bra hälsa.
- Ohälsa medför samhällskostnader inom bland annat hälso- och sjukvården
som kan bromsas genom prioritering av insatser för ökad folkhälsa.
- Arbetet med hälsofrämjande levnadsvanor bland barn och unga innefattar
även sexuell hälsa.
- Möjlighet till delaktighet och inflytande över arbetet kan motverka ohälsa.
- Äldre personer som ger anhöriga stöd och omsorg behöver tillgång till
kunskap, avlastning och gemenskap för att själva bibehålla en god hälsa.
En synpunkt framfördes om att införa en ny strategi under fokusområde 2 gällande
”Ge många möjligheter till vuxenutbildning och SFI”. Regionstyrelseförvaltningens
bedömning är att förslaget innehållsmässigt ryms inom strategin ”Skapa möjligheter
för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, arbete och sysselsättning”. Förtydligande har
gjorts genom att ordet ”utbildning” lagts till i denna strategi. Dessutom har text
under bakgrund för valda strategier utökats med att utbildning av god kvalitet är av
stor vikt från förskola till vuxenutbildning och SFI (Svenska för invandrare).
2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/575

Ytterligare förslag framkom om att ange regionstyrelseförvaltningen som ansvariga
för att säkerställa att Region Gotland sammantaget har insatser för att nå
måluppfyllelsen samt att hålla ihop arbetet under programperioden och vid
uppföljning. Regionstyrelseförvaltningen menar att det måste finnas tillit till
nämndernas prioriteringar utifrån den resursfördelning som tilldelats densamma och
att varje nämnd tar ansvar för att nå måluppfyllelsen. Texten under ”Genomförande
och uppföljning” har förtydligats med regionstyrelseförvaltningens ansvar att hålla
ihop det övergripande arbetet och följa upp hur Region Gotland sammantaget
genomför insatser för att nå måluppfyllelsen. Detta för att uppmärksamma hur de
olika delarna i programmet efterföljs och vid behov påverka och stödja nämnderna
till ytterligare insatser.
Det framfördes också förslag omkring att regionstyrelseförvaltningen ska genomföra
övergripande hälsoekonomiska bedömningar som underlag för prioriteringar av
insatser, och föreslå eller initiera nya insatser utifrån behov.
Ett uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att utföra övergripande hälsoekonomiska
bedömningar skulle vara kostnadsdrivande eftersom resurser till detta saknas.
Dessutom ansvarar respektive nämnd för att prioritera, föreslå och initiera insatser. I
programmet har förtydliganden gjorts om att regionstyrelseförvaltningen stödjer
genomförandet av programmet genom att hålla samman det övergripande arbetet.
Genom planerat nätverk för Social Hållbarhet skapas dialog omkring prioriteringar
och nya insatser.
Bedömning

Efter genomförda förändringar är regionsstyrelseförvaltningens bedömning att
programmet kommer ge stöd till förvaltningar, bolag och stiftelser för
folkhälsoarbetet. Regionstyrelseförvaltningen anser det viktigt att ersätta det
folkhälsopolitiska programmet och att konkretisera de övergripande mål som finns i
Vision 2025. Programmet kommer även att fungera utifrån kommande RUS
eftersom både programmet och RUS utgår från samma underlag om bilden av
folkhälsan och dess utmaningar på Gotland. Programmet utgör ett viktigt
styrdokument för folkhälsoarbetet. När en ny RUS är på plats och behov av
konkretiseringsprogram har tydliggjorts finns möjlighet att integrera detta program i
ett bredare program för social hållbarhet.
För att underlätta implementering och styrning av det gemensamma folkhälsoarbetet
inom Region Gotland planeras att inrätta ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland. Inom ramen för nätverket sker planering av hur kunskapspåfyllnad
och stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och stiftelse, för samverkan över
verksamhetsgränser. Vidare samordnas där insatser och uppföljning av programmet.
Programarbetet har tagit hänsyn till barnperspektivet och samtliga
diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder). Ekonomiskt perspektiv har beaktats genom att programmet
inriktas på fokusområden och strategier som ger störst effekt på skillnader i hälsa.
Det lyfter även fram tidiga insatser, främjande och förebyggande arbete, vilket på
lång sikt ger ekonomiska vinster.
Beslutsunderlag

Förslag Program för god jämlik jämställd hälsa, Region Gotland-200129.
In 2020-01-29
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folkhälsa. Sist i programmet finns lästips för den som vill fördjupa sig i inom
kunskapsområdet.
Social Hållbarhet

Hållbar utveckling definierades av Bruntlandkommissionen 1987 som en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling beskrivs i tre områden som överlappar
varandra: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet.
Region Gotland definierar social hållbarhet som att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. En jämlikt och jämställt fördelad folkhälsa är en förutsättning för social
hållbarhet som i sin tur påverkar ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd olika faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor - hälsans bestämningsfaktorer. Det är faktorer som kan
påverkas och som antingen kan leda till hälsa eller ohälsa. Det vill säga faktorer som
påverkar människors förutsättningar och förmågor till ett liv med god hälsa, inom alla
hållbarhetsområdena.
Det finns ett samband mellan social position och hälsa och livslängd, den så kallade sociala
gradienten. Ju högre social position desto bättre hälsa.
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Det finns skillnader i hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor som beror på systematiska
skillnader mellan samhällsgrupper med olika social position på Gotland. Systematiska
skillnader i hälsa gör att vi inte uppfyller de mänskliga rättigheterna. Ojämlik och ojämställd
hälsa medför också lidande, ekonomiska konsekvenser och har negativ påverkan på hållbar
utveckling och tillväxt.
Ojämlikhet i hälsa ger ökade samhällskostnader. Mycket av det allmännas resurser används
idag för att kompensera och reparera i efterhand vilket ger ökade kostnader inom till
exempel hälso- och sjukvården. Kostnader på grund av ohälsa kan bromsas genom
prioritering av insatser för ökad folkhälsa. Det kan till exempel handla om att stärka
människors förutsättningar för hälsa, exempelvis genom fullföljd skolgång. Vidare är det
viktigt med insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor.
Mål för folkhälsa

Region Gotland ska ta hänsyn till följande globala och nationella mål i sitt arbete för en
jämlik och jämställd hälsa;
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Agenda 2030

I september 2015 antog FN en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 för hållbar
utveckling består av 17 globala mål inom olika områden och är universella, integrerade och
odelbara, det vill säga samtliga mål påverkar människors hälsa på det ena eller det andra
sättet. Arbetet för en jämlik och jämställd hälsa omfattas främst av mål 3 att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Förutom mål 3 kopplar flera andra
mål i agendan direkt till hälsa eller att minska den ojämlika hälsan som t ex, mål 1 ingen
fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 6 rent vatten och
sanitet, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet samt mål 11 hållbara städer och
samhällen.

Nationell folkhälsopolitik

Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
jämlik hälsa i befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
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Att skapa tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser i ordinarie verksamhet är det
mest effektiva folkhälsoarbetet. Folkhälsopolitiken har sektorsövergripande mål- och
uppföljningsstruktur med åtta målområden som alla ska leda till en god och jämlik hälsa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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Folkhälsans bestämningsfaktorer

Vad som påverkar hälsa, hur vi har det och vilka val vi gör som antingen främjar eller
motverkar en god hälsa beror på under vilka samhällsstrukturer (livsvillkor) vi lever.
Östergötland (van Vliet och Kristenson, 2014) har tagit fram en modell som visar de olika
faktorerna som påverkar hälsan, bidrar till social hållbarhet och leder till positiv
samhällsutveckling. De två yttersta ringarna anger de samhälleliga förutsättningar som är
avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Under samhällsarenor
återfinns välfärdstjänster som ligger inom ramen för Region Gotlands verksamhet. Det vill
säga att service och kvalitet inom Region Gotlands verksamheter har betydelse för
människors hälsa och samhällets utveckling. Allt arbete som görs bygger på proportionell
universalism som innebär att samhällsinsatser behöver fördelas i förhållande till behoven
och utifrån alla människors lika värde.

Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025
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Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Gotlands
regionala utvecklingsplan, Vision 2025, Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
En ny regional utvecklingsstrategi, RUS, håller på att arbetas fram och kommer att ersätta
Vision 2025. Ny RUS beräknas vara klar till årsskiftet 2020-2021.
Nulägesbild folkhälsan på Gotland

Bilden av folkhälsan på Gotland ligger till grund för de fokusområden som har prioriterats i
programmet. Nulägesbild av folkhälsan på Gotland finns i rapporten Analys Gotland utifrån
öppna jämförelser 2019. Rapporten och annat statistiskt underlag finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik.
Program för God jämlik jämställd hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa pekar ut prioriterade fokusområden inom
Region Gotland, för att medverka till att nå det nuvarande övergripande målet om att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet (Vision 2025). Det finns ett antal
styrdokument utifrån Vision 2025 som styr mot målet om god hälsa. Exempelvis Strategi
för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Gotlands integrationsstrategi,
program för förebyggande av självmord och Mat- och måltidspolicy. Se Docpoint,
regionövergripande dokument eller https://gotland.se/styrdokument. Strategierna i de fyra
fokusområdena syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa. Fokusområden och
strategier är valda utifrån de utmaningar som finns för folkhälsan på Gotland med
inriktning att prioritera ett förebyggande och hälsofrämjande arbete där det bedöms få
störst effekt.
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Programmet styr Region Gotlands nämnder, bolag och stiftelser.
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Fokusområde 1

_____________________________________________________________________
Barn och unga - En god start i livet

Strategier


Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Stärka familjen som resurs



Samverkan vid tidiga insatser för vård och stöd



Stödja barn att fullfölja gymnasiet eller gymnasiesärskola



ANDTS-förebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)



Förebygga och motverka att barn utsätts för eller bevittnar våld

Strategierna ovan har kopplingar till mål i Strategi för att förebygga och motverka mäns
våld mot kvinnor, Region Gotland 2019-2022.
Bakgrund till valda strategier
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Bra livsvillkor tidigt i livet genom till exempel utbildning, goda sociala relationer och god
livsmiljö, ger grund för hälsofrämjande levnadsvanor och god hälsa. Det finns skillnader
mellan flickor och pojkar i både livsstil och hur de uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt
att insatser görs utifrån olika behov och förutsättningar bland flickor, pojkar eller personer
med annan könsidentitet.
Det finns goda kunskaper om metoder och processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen1 en viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och det växande barnet som till exempel MVC/BVC,
fritidshemsverksamheten, förskola/skola och familjestöd så skapas förutsättningar för ett
bra liv tidigt. Vidare möjliggör en stärkt elevhälsa ett mer förebyggande arbete.
När individuella behov av insatser för att förebygga ohälsa upptäcks är det av stor vikt att
åtgärder görs tidigt, utan fördröjning och i samarbete mellan olika verksamheter.
Det hälsofrämjande arbetet med att möjliggöra fysisk rörelse i skolan, ökad kunskap och
information om sexuell hälsa, nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor och tillgång till
kultur- och fritidsaktiviteter är en framgångsfaktor för minskade skillnader i hälsa. Gotland
har goda förutsättningar att genom samhällsplanering skapa lättillgängliga och stimulerande
utemiljöer särskilt för barn. Attraktiva grönområden och skolgårdar som stimulerar till lek
och rörelse ökar barnens förmåga att till exempel tillgodogöra sig utbildning. Det handlar
också om att skapa säkra skolvägar, så att barn och unga kan ta sig till skolan till fots eller
med cykel.

1

En familj kan se ut på många sätt. Här avses den eller de som har ansvar för ett barns uppfostran och utveckling.
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Det finns starka samband mellan utbildningslängd och hälsa. Personer med längre
utbildning har mer hälsofrämjande levnadsvanor som bidrar till god hälsa än personer med
kort utbildning. God kvalitet i förskolan och grundskolan ger förutsättningar för att barn
och unga fullföljer gymnasiet eller gymnasiesärskola. Möjlighet till kompetensutveckling ska
finnas genom hela livet, på lika villkor. Det behövs insatser från hela samhället och inte
enbart från verksamheter som ger utbildning.
Ett förebyggande arbete med att minska riskabla levnadsvanor som riskbruk av alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel prioriteras. Bland annat genom att antalet barn och
unga som börjar använda narkotika, och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska
minska. Skillnader i bland annat tobaksvanor mellan olika grupper ökar. Därför krävs
kunskap och insatser om tobakens skadeverkningar särskilt till utsatta grupper. Detta är
viktigt för att vi ska kunna nå visionen om ett rökfritt Sverige 2025. Arbetet kräver
samverkan på alla nivåer.
Den ökande psykiska ohälsan i samhället påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Särskilda
insatser behöver riktas till grupper och individer som befinner sig i en utsatt situation. En
grupp som behöver uppmärksammas är barn och unga som tar ett stort ansvar som
omsorgsvårdare i hemmet.
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Ett viktigt område för barn och ungas trygghet och utveckling, som också har nära
koppling till psykisk hälsa, är att få växa upp utan att bli utsatt för eller bevittna våld. Barn
som bevittnat eller upplevt våld har sämre förutsättningar att själva utöva ett tryggt
föräldraskap senare i livet. Orosanmälningarna ökar och präglas i hög utsträckning av våld i
nära relation och bevittnat våld.
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Fokusområde 2

_____________________________________________________________________
Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa

Strategier


Samhällsplanering som skapar delaktighet för alla och som underlättar hälsosamma
val



Skapa möjligheter för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, utbildning, arbete och
sysselsättning



Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Främja god hälsa i arbetslivet för medarbetare inom Region Gotland

Strategierna ovan har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och
exempel på möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi.
Bakgrund till valda strategier
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Att främja hälsa och delaktighet samt förebygga ohälsa och exkludering minskar mänskligt
lidande och minskar behov och kostnader i samhällets välfärdstjänster. Hälsan skiljer sig åt
mellan olika sociala grupper. Jämfört med befolkningen som helhet är risken för ohälsa
större bland personer med låg social position, som bland annat påverkas av
utbildningslängd och inkomst. För att minska klyftorna i hälsa, måste insatser riktas till hela
befolkningen men vara mer omfattande och/eller intensiva för grupper med störst risk för
ohälsa som exempelvis personer med kort utbildning, låg inkomst, funktionsnedsättning,
HBTQ-personer och andra minoritetsgrupper, personer med psykisk ohälsa och nyanlända.
Ökad risk finns också bland personer som utsätts för eller bevittnar mäns våld mot
kvinnor, vilket innefattar våld i nära relation, bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.
Även personer som vårdar närstående har ökad risk för ohälsa.
När det gäller funktionsnedsättning har offentliga verksamheter ett särskilt ansvar att
erbjuda tillgänglighet för alla. Servicetjänster ska bli möjliga för alla att tillgå och användas
av så många som möjligt, så kallad universell utformning.
Blandande boendeformer och en hållbar bostadsmiljö är viktigt för att kunna välja sitt
boende utifrån till exempel inkomst, ålderdom eller funktionsnedsättning. Den
demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, ställer också krav på trygga och tillgängliga
bostäder med närhet till offentlig service.
Fortsatt arbete behövs för ökad jämställdhet i samhället, bland annat genom att förebygga
och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.
Region Gotland har möjlighet att göra insatser för jämlik hälsa, på olika nivåer:
1. Påverka människors förutsättningar för god hälsa.
Verksamheterna i Region Gotland ger förutsättningar för människor att få god hälsa
genom att påverka deras livsvillkor. Det görs bland annat genom att erbjuda
välfärdstjänster och service till kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med
annan könsidentitet på ett sätt så att alla får tillgång och god kvalitet oavsett ålder,
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning etc. En viktig del är att erbjuda kultur- och
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fritidsmöjligheter genom hela livet. Utbildning av god kvalitet är av stor vikt från förskola
till vuxenutbildning och SFI (Svenska för invandrare).
En annan grundförutsättning för hälsa är boende och närmiljö som ger likvärdiga
möjligheter till hälsofrämjande val och sociala mötesplatser. Det handlar bland annat om
hur vi bor, hur vi rör oss i den bebyggda miljön, närhet till grönområden, lek och friluftsliv.
Samhällsplanering utgör en viktig roll för att kunna erbjuda en god livsmiljö där alla,
oavsett kön och ålder upplever trygghet och inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker.
2. Direkta insatser för att främja hälsofrämjande levnadsvanor och socialt deltagande och förebygga
ohälsa för utsatta personer och grupper som har störst risk för ohälsa.
De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, de är det
övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Det finns skillnader i både hälsa,
levnadsvanor och livsvillkor, både mellan män och kvinnor och mellan olika
socioekonomiska grupper. Speciellt utsatta grupper vad gäller låg ekonomisk standard är till
exempel utlandsfödda, ensamstående föräldrar, äldre ensamstående, personer med
funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Insatser är till exempel en stärkt primärvård, levnadsvanesamtal, stödja hälsofrämjande
levnadsvanor2, kultur- och fritidsaktiviteter samt gruppverksamhet för att motverka
ensamhet. För att ytterligare stödja visionen om ett rökfritt Sverige 2025 och målet att fasa
ut rökningen till dess bör det professionella och samhälleliga stödet till dem som är
beroende bibehållas och utvecklas, särskilt med avseende på utsatta grupper.
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Utformningen av fritidsmiljöer såsom tillgängliga promenadstråk, utegym och parkbänkar
är sådant som ökar förutsättningar till hälsofrämjande levnadsvanor. Insatser för att
förbättra folkhälsan behöver också ta hänsyn till att personer har olika förutsättningar.
Samhällsinsatser behöver därför fördelas i förhållande till behoven, så kallad proportionell
universalism.
3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region Gotland
Såväl i samhället som inom arbetsplatsen Region Gotland finns det personer med ökad risk
för ohälsa. En hälsofrämjande arbetsplats har förmåga att fokusera på god hälsa, att
förebygga ohälsa samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-,
grupp- som organisationsnivå. Arbetsplatsen kan genom att arbeta med generella
hälsofrämjande aktiviteter möjliggöra bra levnadsvanor för alla oavsett medarbetarens olika
förutsättningar. Dessutom kan aktiviteter även riktas till medarbetare som har störst risk
för ohälsa.
Möjlighet till delaktighet och inflytande över arbetet motverkar ohälsa. Ett öppet och
tillåtande arbetsklimat gör också att chefer och kollegor kan reagera och stödja medarbetare
som uppvisar tecken på ohälsa.
Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar individers
olikheter. Ett utvecklingsområde är bland annat att verka för att ge sysselsättning till fler
personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande för att det ska ske är ett
prioriterat personal- och arbetsmiljöarbete.
2

Levnadsvanor; alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel, matvanor, fysisk aktivitet samt sexuell hälsa.
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Fokusområde 3

_____________________________________________________________________
Hälsosamt åldrande

Strategier


Främja möjligheter att bibehålla hälsan



Möjliggöra inkludering och socialt deltagande



Fallförebyggande arbete

Bakgrund till valda strategier

Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande insatser ökar livsglädje
och livskvaliteten. Äldre blir allt friskare och fler väljer att arbeta längre. Arbete är för de
flesta bra för hälsan. Det är viktigt att Regionen Gotland, som den största arbetsgivaren på
Gotland, skapar förutsättningar för friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar.
Det kan till exempel vara lagom arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid.
Det naturliga åldrandet innebär att den fysiska funktionen förändras men den kan också
leda till minskad social aktivitet och risk för psykisk ohälsa. Riskbruk av alkohol bland
äldre, särskilt bland kvinnor, ökar. De alkoholrelaterade skadorna blir fler, eftersom
känsligheten för alkohol ökar med åldern.
Fallolyckor är ett annat riskområde relaterat till åldrandet. Det medför ett stort lidande för
den enskilde och är en stor kostnad för samhället.
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Äldre personer som ger anhöriga stöd och omsorg behöver tillgång till kunskap, avlastning
och gemenskap för att själva bibehålla en god hälsa. Samhällsplanering för miljöer som
främjar social hållbarhet och planering av exempelvis olika typer av äldreboenden blir
betydelsefullt.
Hälsan är även hos den äldre generationen ojämlik och ojämställd fördelad. Det är viktigt
att hälsofrämjande insatser når dem med störst ohälsa. Det finns risk för att äldre personer
utesluts från att delta i många hälsofrämjande och förebyggande insatser. De äldre
diskrimineras på så vis på grund av ålder.
Ökad kunskap om digitalt utanförskap och stödjande insatser för att minska utsatthet och
ensamhet måste utvecklas.
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Fokusområde 4

_____________________________________________________________________
Inflytande och delaktighet

Strategier


Förstärka social sammanhållning och inkludering



Stärka och utveckla dialoger med barn och unga



Utveckla tillgängligheten i Region Gotlands verksamheter



Stärka kompetensen för att minska digitalt utanförskap

Strategierna ovan har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och
exempel på möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi.
Bakgrund till valda strategier

De mänskliga rättigheterna vilar på grundprinciperna jämlikhet och ickediskriminering. Det
strategiska arbetet behöver fokusera på att stärka det sociala kapitalet som är en
skyddsfaktor mot ohälsa och exkludering. Det handlar om att öka tillit till myndigheter och
till varandra, verka för ett tryggt och säkert samhälle, minska ensamhet, öka socialt
deltagande samt säkra att alla människor är inkluderade i samhället; oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön
människor är bosatta.
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Medborgardialoger för fysisk planering, samrådsforum för personer med
funktionsnedsättning och olika insatser för att involvera barns perspektiv i olika processer
redan på kartläggnings- och planeringsnivå är några exempel på samverkande och
utvecklande former för olika grupper.
För att ge förutsättningar för alla invånare att vara delaktiga och att motverka faktorer som
inverkar negativt på möjligheten att påverka sina egna liv behövs ytterligare kunskaper och
utveckling av metoder, arbetssätt, mötesplatser och sociala forum.
Digitalt utanförskap drabbar allt fler, särskilt personer över 65 år men också andra grupper
som till exempel personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur riskerar att stänga
människor ute från att vara delaktiga i samhället.
Region Gotland har en viktig roll i att stödja digital delaktighet för att stärka
förutsättningarna till ett hälsosamt och socialt liv genom att ordna aktiviteter, exempelvis
kunskap om datoranvändning på offentliga mötesplatser såsom på bibliotek.
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Genomförande och uppföljning
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att bidra till att uppfylla det övergripande målet att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet genom att genomföra, föreslå och
initiera åtgärder inom den egna verksamheten och i samarbete med andra. Nämnder och
styrelser omsätter programmets strategier till styrning i verksamheterna genom deras årliga
verksamhetsplan och vid behov aktivitets/handlingsplaner. Vid val och prioritering av
aktiviteter i verksamheterna används om möjligt hälsoekonomiska bedömningar.
Verksamheterna följer upp och redovisar aktiviteter i samband med delårsrapporter och
bokslut.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer genomförandet av programmet genom att hålla
samman det övergripande arbetet och bidra med kunskapsstöd. Dessutom ansvarar
förvaltningen för att sammanställa det förbyggande och hälsofrämjande arbetet som görs
inom regionens verksamheter, för tydlig uppföljning och samordning. Vid uppföljning
kommer särskild hänsyn tas till hur Region Gotland sammantaget genomför insatser för att
nå måluppfyllelsen. Detta för att uppmärksamma hur de olika delarna i programmet
efterföljs och vid behov påverka och stödja nämnderna till ytterligare insatser.
För att underlätta implementering och styrning av det gemensamma folkhälsoarbetet
planeras att inrätta ett nätverk för social hållbarhet inom Region Gotland. Det leds av
regionstyrelseförvaltningen. Inom ramen för nätverket finns möjlighet till gemensamma
prioriteringar. Nya insatser kan föreslås och initieras. Vidare görs planering av hur
kunskapspåfyllnad och stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och stiftelse.
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Regionstyrelsen ansvarar för årlig återrapport till Regionfullmäktige.
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Bakgrundsfakta – lästips för fördjupning inom området Social
hållbarhet och Folkhälsa
Agenda 2030. Globala hållbarhetsmålen. Hämtas från https://www.globalamalen.se/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om folkhälsopolitiken: www.folkhalsomyndigheten.se/omfolkhalsomyndigheten/folkhalsopolitikens-mal/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om Livsvillkor och levnadsvanor:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om hälsoekonomi:
www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/halsoekonomi-ny
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om psykisk hälsa och suicidprevention:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-ochsuicidprevention/
Folkhälsomyndigheten. Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Rapport 2016.
Hämtas från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/b/barn-i-familjer-med-missbruk-psykisk-ohalsa-eller-vald/
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Folkhälsomyndigheten. Hemsida om hälsosamt åldrande:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/halsosamtaldrande
Kommissionen för jämlik hälsa. Delbetänkanden. Hämtas från
http://kommissionjamlikhalsa.se/
1. SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt
arbete för en god och jämlik hälsa
2. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska
ramverket
SOU
2016:55 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens
3.
vidare arbete
Marmott M. Statussyndromet – Hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. Natur och
Kultur: 2006.

Myndigheten för Delaktighet. Hemsida: www.mfd.se
Mötesplats social hållbarhet Webbplats som Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) ansvarar för: www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet
Nationellt Kompetenscentrum anhöriga: www.anhoriga.se
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Hemsida: www.hfsnatverket.se
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World Health Organization (WHO) Comission on Social Determinations of Health.
Closing the gap in a generation Health equity through action on the social determinants of health. 2008.
Hämtas från http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/
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Nuvarande text
Ingen text förekommer!
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Ny föreslagen text

Bakgrund
Bakgrundsfakta till texter i programmet
och evidens som ligger till grund för val av
strategier återfinns i aktuella dokument
inom området social hållbarhet och i
synnerhet folkhälsa. Sist i programmet
finns lästips för den som vill fördjupa sig
inom kunskapsområdet.

Social Hållbarhet

Hållbar utveckling definierades av Bruntlandkommissionen 1987 som en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling beskrivs i tre områden som överlappar
varandra: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet.
Region Gotland definierar social hållbarhet som att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa.
En jämlikt och jämställt fördelad folkhälsa är en förutsättning för social hållbarhet som i sin
tur påverkas av och påverkar ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
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Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd olika faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor - hälsans bestämningsfaktorer. De faktorer som kan påverkas
och som antingen kan leda till hälsa och ohälsa. Det vill säga faktorer som påverkar
människors förutsättningar och förmågor till ett liv med god hälsa, inom alla
hållbarhetsområdena.
Det finns ett samband mellan social position och hälsa och livslängd, den så kallade sociala
gradienten. Ju högre social position desto bättre hälsa.
Det finns skillnader i hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor som beror på systematiska
skillnader mellan samhällsgrupper med olika social position på Gotland. Systematiska
skillnader i hälsa gör att vi inte uppfyller de mänskliga rättigheterna. Ojämlik och ojämställd
hälsa medför också lidande, ekonomiska konsekvenser och har negativ påverkan på hållbar
utveckling och tillväxt.
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Nuvarande text
Ingen text förekommer!
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Ny föreslagen text
Ojämlikhet i hälsa ger ökade
samhällskostnader. Mycket av det
allmännas resurser används idag för att
kompensera och reparera i efterhand vilket
ger ökade kostnader inom till exempel
hälso- och sjukvården. Kostnader på grund
av ohälsa kan bromsas genom prioritering
av insatser för ökad folkhälsa. Det kan till
exempel handla om att stärka människors
förutsättningar för hälsa, exempelvis
genom fullföljd skolgång. Vidare är det
viktigt med insatser som främjar
hälsosamma levnadsvanor.

Mål för folkhälsa

Region Gotland ska ta hänsyn till följande globala och nationella mål i sitt arbete för en
jämlik och jämställd hälsa;
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Agenda 2030

I september 2015 antog FN en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 för hållbar
utveckling består av 17 globala mål inom olika områden och är universella, integrerade och
odelbara, det vill säga samtliga mål påverkar människors hälsa på det ena eller det andra
sättet. Arbetet för en jämlik och jämställd hälsa omfattas främst av mål 3 att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Förutom mål 3 kopplar flera andra
mål i agendan direkt till hälsa eller att minska den ojämlika hälsan som t ex, mål 1 ingen
fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 6 rent vatten och
sanitet, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet samt mål 11 hållbara städer och
samhällen.

Nationell folkhälsopolitik

Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Att skapa tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser i ordinarie verksamhet är det
mest effektiva folkhälsoarbetet. Folkhälsopolitiken har sektorsövergripande mål- och
uppföljningsstruktur med åtta målområden som alla ska leda till en god och jämlik hälsa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
3 (18)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Nuvarande text
Ingen text förekommer.

Ny föreslagen text
Folkhälsans bestämningsfaktorer
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Vad som påverkar hälsa, hur vi har det och vilka val vi gör
som antingen främjar eller motverkar en god hälsa beror på
under vilka samhällsstrukturer (livsvillkor) vi lever.
Östergötland (van Vliet och Kristenson, 2014) har tagit fram
en modell som visar de olika faktorerna som påverkar
hälsan, bidrar till social hållbarhet och leder till positiv
samhällsutveckling. De två yttersta ringarna anger de
samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de
individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Under
samhällsarenor återfinns välfärdstjänster som ligger inom
ramen för Region Gotlands verksamhet. Det vill säga att
service och kvalitet inom Region Gotlands verksamheter har
betydelse för människors hälsa och samhällets utveckling.
Allt arbete som görs bygger på proportionell universalism
som innebär att samhällsinsatser behöver fördelas i
förhållande till behoven och utifrån alla människors lika
värde.

Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Gotlands
regionala utvecklingsplan, Vision 2025, Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
En ny regional utvecklingsstrategi, RUS, håller på att arbetas fram och kommer att ersätta
Vision 2025. Ny RUS beräknas vara klar till årsskiftet 2020-2021.
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Nuvarande text

Ny föreslagen text

Utmaningar för folkhälsan
Nulägesbild av folkhälsan på Gotland finns
bland annat i analys av Öppna jämförelser
Folkhälsa, 2019. Rapporten och annat
statistiskt underlag finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik. Nedan
presenteras de utmaningar som finns för
att förbättra folkhälsan på Gotland.

Nulägesbild folkhälsan på Gotland

Bilden av folkhälsan på Gotland ligger till
grund för de fokusområden som har
prioriterats i programmet. Nulägesbild av
folkhälsan på Gotland finns i rapporten
Analys Gotland utifrån öppna jämförelser 2019.
Rapporten och annat statistiskt underlag
finns på www.gotland.se/folkhalsostatistik.
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OBS! Rubrik och text för:
Jämlikhet och jämställdhet
Utbildning
Förebyggande och hälsofrämjande
insatser
Delaktighet och inkludering
har flyttats och integrerats i text för respektive fokusområde.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Program för God jämlik jämställd
hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa
pekar ut prioriterade fokusområden för att
nå det övergripande målet om att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i
landet. Strategierna i de fyra
fokusområdena syftar till att minska
påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är utvalda
utifrån de utmaningar som finns för
folkhälsan på Gotland med inriktning att
fokusera där det bedöms få störst effekt,
istället för att fokusera på befolkningen
som helhet.

Program för God jämlik jämställd
hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa
pekar ut prioriterade fokusområden inom
Region Gotland, för att medverka till att nå
det nuvarande övergripande målet om att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i
landet (Vision 2025). Det finns ett antal
styrdokument utifrån Vision 2025 som styr
mot målet om god hälsa. Exempelvis
Strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor, Gotlands
integrationsstrategi, program för
förebyggande av självmord och Mat- och
måltidspolicy. Se Docpoint,
regionövergripande dokument eller
https://gotland.se/styrdokument.
Strategierna i de fyra fokusområdena syftar
till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är valda
utifrån de utmaningar som finns för
folkhälsan på Gotland med inriktning att
prioritera ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete där det bedöms få
störst effekt.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>
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<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Programmet styr Region Gotlands
nämnder, bolag och stiftelser.
Fokusområde 1

_____________________________________________________________________
Bakgrundstext har flyttats till efter punkterna för strategier
Barn och unga - En god start i livet

Strategier


Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Stärka familjen som resurs



Samverkan vid tidiga insatser för vård och stöd



Stödja barn att fullfölja gymnasiet eller gymnasiesärskola



ANDTS-förebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)
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<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Förebygga och motverka att barn utsätts för eller bevittnar våld
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Strategierna ovan har kopplingar till mål i Strategin för att förebygga och motverka mäns
våld mot kvinnor, Region Gotland 2019-2022.
Nuvarande text

Ny föreslagen text

Bra livsvillkor tidigt i livet genom till
exempel utbildning, goda sociala relationer
och god livsmiljö, ger grund för
hälsofrämjande levnadsvanor och god
hälsa. Det finns skillnader mellan flickor
och pojkar i både livsstil och hur de
uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt att
insatser görs utifrån olika behov och
förutsättningar bland flickor, pojkar eller
personer med annan könsuppfattning.

Bakgrund till valda strategier
Bra livsvillkor tidigt i livet genom till
exempel utbildning, goda sociala relationer
och god livsmiljö, ger grund för
hälsofrämjande levnadsvanor och god
hälsa. Det finns skillnader mellan flickor
och pojkar i både livsstil och hur de
uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt att
insatser görs utifrån olika behov och
förutsättningar bland flickor, pojkar eller
personer med annan könsidentitet.

Det finns goda kunskaper om metoder och
processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen en
viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och
kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och
motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och
det växande barnet som till exempel
MVC/BVC, fritidshemsverksamheten,
förskola/skola och familjestöd så skapas
förutsättningar för ett bra liv tidigt.

Det finns goda kunskaper om metoder och
processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen1 en
viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och
kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och
motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och
det växande barnet som till exempel
MVC/BVC, fritidshemsverksamheten,
förskola/skola och familjestöd så skapas
förutsättningar för ett bra liv tidigt. Vidare
möjliggör en stärkt elevhälsa ett mer
förebyggande arbete.

När individuella behov av insatser för att förebygga ohälsa upptäcks är det av stor vikt att
åtgärder görs tidigt, utan fördröjning och i samarbete mellan olika verksamheter.

1

Nuvarande text

Ny föreslagen text

Det hälsofrämjande arbetet med att
möjliggöra fysisk rörelse i skolan, ökad
kunskap och information om nyttan med
fysisk aktivitet, goda matvanor och tillgång
till kultur- och fritidsaktiviteter är en
framgångsfaktor för minskade skillnader i
hälsa.

Det hälsofrämjande arbetet med att
möjliggöra fysisk rörelse i skolan, ökad
kunskap och information om sexuell hälsa,
nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor
och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter
är en framgångsfaktor för minskade
skillnader i hälsa.

En familj kan se ut på många sätt. Här avses den eller de som har ansvar för ett barns uppfostran och utveckling.
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<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Det hälsofrämjande arbetet med att möjliggöra fysisk rörelse i skolan, ökad kunskap och
information om nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor och tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter är en framgångsfaktor för minskade skillnader i hälsa. Gotland har goda
förutsättningar att genom samhällsplanering skapa lättillgängliga och stimulerande
utemiljöer särskilt för barn. Attraktiva grönområden och skolgårdar som stimulerar till lek
och rörelse ökar barnens förmåga att till exempel tillgodogöra sig utbildning. Det handlar
också om att skapa säkra skolvägar, så att barn och unga kan ta sig till skolan till fots eller
med cykel.
Nuvarande text

Ny föreslagen text

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

Ärendenr RS 2019/575 Datum 2020-02-26

Kunskap och lärande är centrala delar för
att nå en jämlik och jämställd hälsa. Det
finns starka samband mellan utbildningslängd och hälsa. Personer med längre
utbildning har mer hälsofrämjande
levnadsvanor som bidrar till god hälsa än
personer med kort utbildning.

Det finns starka samband mellan
utbildningslängd och hälsa. Personer med
längre utbildning har mer hälsofrämjande
levnadsvanor som bidrar till god hälsa än
personer med kort utbildning. God kvalitet
i förskolan och grundskolan ger
förutsättningar för att barn och unga
fullföljer gymnasiet eller gymnasiesärskola.
Ett förebyggande arbete med att minska
Möjlighet till kompetensutveckling ska
riskabla levnadsvanor som riskbruk av
finnas genom hela livet på lika villkor. Det
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel behövs insatser från hela samhället och
prioriteras. Bland annat genom att skjuta
inte enbart från verksamheter som ger
upp debuten till laglig ålder har uppnåtts
utbildning.
för alkohol, tobak och spel. Arbetet kräver
samverkan på alla nivåer.
Ett förebyggande arbete med att minska
riskabla levnadsvanor som riskbruk av
Den psykiska ohälsan ökar på Gotland så
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
väl som nationellt. Orosanmälningarna
prioriteras. Bland annat genom att antalet
ökar och präglas i hög utsträckning av våld barn och unga som börjar använda
i nära relation och bevittnat våld. Goda
narkotika, och tobak eller debuterar tidigt
uppväxtvillkor innebär i ett senare skede
med alkohol ska minska. Skillnader i bland
ett tryggt föräldraskap. Om barn bevittnat annat tobaksvanor mellan olika grupper
eller upplevt våld har de sämre
ökar. Därför krävs kunskap och insatser
förutsättningar att utöva ett tryggt
om tobakens skadeverkningar särskilt till
föräldraskap när de blir äldre. Det finns
utsatta grupper. Detta är viktigt för att vi
starka kopplingar mellan psykisk ohälsa
ska kunna nå visionen om ett rökfritt
och att både utsätta eller utsättas för våld.
Sverige 2025. Arbetet kräver samverkan på
Att förhindra både våldsutövande och
alla nivåer.
utsatthet skapar förutsättningar att
förbättra den psykiska hälsan på Gotland.
Den ökande psykiska ohälsan i samhället
Särskilda insatser behöver riktas till
påverkar barn och ungas uppväxtvillkor.
grupper och individer som befinner sig i en Särskilda insatser behöver riktas till
utsatt situation. Till dessa räknas barn och grupper och individer som befinner sig i en
unga som växer upp i våldsamma miljöer
utsatt situation. En grupp som behöver
och/eller tar ett stort ansvar som
uppmärksammas är barn och unga som tar
omsorgsvårdare i hemmet.
ett stort ansvar som omsorgsvårdare i
hemmet.
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Ett viktigt område för barn och ungas
trygghet och utveckling, som också har
nära koppling till psykisk hälsa, är att få
växa upp utan att bli utsatt för eller
bevittna våld. Barn som bevittnat eller
upplevt våld har sämre förutsättningar att
själva utöva ett tryggt föräldraskap senare i
livet. Orosanmälningarna ökar och präglas
i hög utsträckning av våld i nära relation
och bevittnat våld.
Fokusområde 2

_____________________________________________________________________
Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa

Strategier


Samhällsplanering som skapar delaktighet för alla och som underlättar hälsosamma
val



Skapa möjligheter för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, utbildning, arbete och
sysselsättning



Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Främja god hälsa i arbetslivet för medarbetare inom Region Gotland

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>
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Strategierna ovan har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och
exempel på möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

Hälsan skiljer sig åt mellan olika sociala
grupper. Jämfört med befolkningen som
helhet är risken för ohälsa större bland
personer med låg social position, som
bland annat påverkas av utbildningslängd
och inkomst. Personer i särskilt utsatta
situationer har sämre hälsa än övriga
befolkningen. Särskilt tydligt är det bland
personer med funktionsnedsättning, hbtq+personer och vissa nationella minoriteter.
Kvinnor har i många avseenden sämre
hälsa än män. Det är särskilt tydligt bland
personer med funktionsnedsättning. Även
personer som vårdar närstående har ökad
risk för ohälsa.

Bakgrund till valda strategier
Att främja hälsa och delaktighet samt
förebygga ohälsa och exkludering minskar
mänskligt lidande och minskar behov och
kostnader i samhällets välfärdstjänster.
Hälsan skiljer sig åt mellan olika sociala
grupper. Jämfört med befolkningen som
helhet är risken för ohälsa större bland
personer med låg social position, som
bland annat påverkas av utbildningslängd
och inkomst. För att minska klyftorna i
hälsa, måste insatser riktas till hela
befolkningen men vara mer omfattande
och/eller intensiva för grupper med störst
risk för ohälsa som exempelvis personer
med kort utbildning, låg inkomst,
funktionsnedsättning, HBTQ-personer
och andra minoritetsgrupper, personer
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med psykisk ohälsa och nyanlända. Ökad
risk finns också bland personer som utsätts
för eller bevittnar mäns våld mot kvinnor,
vilket innefattar våld i nära relation, bland
annat hedersrelaterat våld och förtryck.
Även personer som vårdar närstående har
ökad risk för ohälsa. När det gäller
funktionsnedsättning har offentliga
verksamheter ett särskilt ansvar att erbjuda
tillgänglighet för alla. Servicetjänster ska bli
möjliga för alla att tillgå och användas av så
många som möjligt, så kallad universell
utformning. Blandande boendeformer och
en hållbar bostadsmiljö är viktigt för att
kunna välja sitt boende utifrån till exempel
inkomst, ålderdom eller
funktionsnedsättning. Den demografiska
utvecklingen, med allt fler äldre, ställer
också krav på trygga och tillgängliga
bostäder med närhet till offentlig service.
Fortsatt arbete behövs för ökad
jämställdhet i samhället, bland annat
genom att förebygga och motverka mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Region Gotland har möjlighet att göra insatser för jämlik hälsa, på olika nivåer:
1. Påverka människors förutsättningar för god hälsa.
Verksamheterna i Region Gotland ger förutsättningar för människor att få god hälsa
genom att påverka deras livsvillkor. Det görs bland annat genom att erbjuda
välfärdstjänster och service till kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med
annan könsidentitet på ett sätt så att alla får tillgång och god kvalitet oavsett ålder,
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning etc.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

En viktig del är att erbjuda utbildning av
god kvalitet genom hela livet.

En viktig del är att erbjuda kultur- och
fritidsmöjligheter genom hela livet.
Utbildning av god kvalitet är av stor vikt
från förskola till vuxenutbildning och SFI
(Svenska för invandrare).

En annan grundförutsättning för hälsa är boende och närmiljö som ger likvärdiga
möjligheter till hälsofrämjande val och sociala mötesplatser. Det handlar bland annat om
hur vi bor, hur vi rör oss i den bebyggda miljön, närhet till grönområden, lek och friluftsliv.
Samhällsplanering utgör en viktig roll för att kunna erbjuda en god livsmiljö där alla,
oavsett kön och ålder upplever trygghet och inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker.
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2. Direkta insatser för att främja hälsofrämjande levnadsvanor och socialt deltagande och förebygga
ohälsa för utsatta personer och grupper som har störst risk för ohälsa.
De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, de är det
övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Det finns skillnader i både hälsa,
levnadsvanor och livsvillkor både mellan män och kvinnor, och mellan olika
socioekonomiska grupper. Speciellt utsatta grupper vad gäller låg ekonomisk standard är till
exempel utlandsfödda, ensamstående föräldrar, äldre ensamstående, personer med
funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

Insatser är till exempel en stärkt
primärvård, levnadsvanesamtal, stödja
hälsofrämjande matvanor och ökad fysisk
aktivitet, gruppverksamhet för att
motverka ensamhet.

Insatser är till exempel en stärkt
primärvård, levnadsvanesamtal, stödja
hälsofrämjande levnadsvanor2, kultur- och
fritidsaktiviteter samt gruppverksamhet för
att motverka ensamhet. För att ytterligare
stödja visionen om ett rökfritt Sverige 2025
och målet att fasa ut rökningen till dess bör
det professionella och samhälleliga stödet
till dem som är beroende bibehållas och
utvecklas, särskilt med avseende på utsatta
grupper.

Utformningen av fritidsmiljöer såsom tillgängliga promenadstråk, utegym och parkbänkar
är sådant som ökar förutsättningar till hälsofrämjande levnadsvanor. Insatser för att
förbättra folkhälsan behöver också ta hänsyn till att personer har olika förutsättningar.
Samhällsinsatser behöver därför fördelas i förhållande till behoven, så kallad proportionell
universalism.
Nuvarande text
3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region
Gotland
En hälsofrämjande arbetsplats har förmåga
att fokusera på god hälsa, att förebygga
ohälsa samt att stödja tidig återgång i
arbete efter sjukdom, på såväl individ-,
grupp- som organisationsnivå3.
Arbetsplatsen kan också arbeta för att
inspirera medarbetare till goda
hälsorelaterade vanor och främja öppenhet
kring hälsa och uppmärksamma specifika
faktorer som påverkar hälsan hos
medarbetare, exempelvis egen och
anhörigas ohälsa. Ett öppet och tillåtande
2
3

Ny föreslagen text
3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region
Gotland
Såväl i samhället som inom arbetsplatsen
Region Gotland finns det personer med
ökad risk för ohälsa. En hälsofrämjande
arbetsplats har förmåga att fokusera på god
hälsa, att förebygga ohälsa samt att stödja
tidig återgång i arbete efter sjukdom, på
såväl individ-, grupp- som
organisationsnivå. Arbetsplatsen kan
genom att arbeta med generella
hälsofrämjande aktiviteter möjliggöra bra
levnadsvanor för alla oavsett
medarbetarens olika förutsättningar.

Levnadsvanor; alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel, matvanor, fysisk aktivitet samt sexuell hälsa.
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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arbetsklimat gör också att chefer och
kollegor kan reagera och stödja en person
som utsätts för exempelvis våld.
Region Gotland ska vara en attraktiv
arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar
individers olikheter. Ett utvecklingsområde
är bland annat att verka för att ge
sysselsättning till fler personer som står
längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande
för att det ska ske är ett prioriterat
personal- och arbetsmiljöarbete. Det
handlar också om att möta
kompetensbehovet inom Region Gotland.
Ökar dessutom sysselsättningen för fler
främjar det i sin tur hälsa och välmående
för de som har en ökad risk för ohälsa.

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Dessutom kan aktiviteter även riktas till
medarbetare som har störst risk för ohälsa.
Möjlighet till delaktighet och inflytande
över arbetet motverkar ohälsa. Ett öppet
och tillåtande arbetsklimat gör också att
chefer och kollegor kan reagera och stödja
medarbetare som uppvisar tecken på
ohälsa.
Region Gotland ska vara en attraktiv
arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar
individers olikheter. Ett utvecklingsområde
är bland annat att verka för att ge
sysselsättning till fler personer som står
längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande
för att det ska ske är ett prioriterat
personal- och arbetsmiljöarbete.

Fokusområde 3

_____________________________________________________________________
Hälsosamt åldrande
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Strategier


Främja möjligheter att bibehålla hälsan



Möjliggöra inkludering och socialt deltagande



Fallförebyggande arbete

Nuvarande text

Föreslagen ny text

Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa
eftersom hälsofrämjande insatser ökar
livsglädje och livskvaliteten. Äldre blir allt
friskare och fler väljer att arbeta längre.
Arbete är för de flesta bra för hälsan. Det
är viktigt att Regionen Gotland skapar
förutsättningar för friska arbetsplatser och
ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Det kan
till exempel vara lagom arbetsbelastning
och balans mellan arbete och fritid.

Bakgrund till valda strategier
Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa
eftersom hälsofrämjande insatser ökar
livsglädje och livskvaliteten. Äldre blir allt
friskare och fler väljer att arbeta längre.
Arbete är för de flesta bra för hälsan. Det
är viktigt att Regionen Gotland, som den
största arbetsgivaren på Gotland, skapar
förutsättningar för friska arbetsplatser och
ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Det kan
till exempel vara lagom arbetsbelastning
och balans mellan arbete och fritid.

Det naturliga åldrandet innebär att den fysiska funktionen förändras men den kan också
leda till minskad social aktivitet och risk för psykisk ohälsa. Riskbruk av alkohol bland
äldre, särskilt bland kvinnor, ökar. De alkoholrelaterade skadorna blir fler, eftersom
känsligheten för alkohol ökar med åldern.
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Fallolyckor är ett annat riskområde relaterat till åldrandet. Det medför ett stort lidande för
den enskilde och är en stor kostnad för samhället.
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Nuvarande text

Föreslagen ny text

Äldre personer som ger anhöriga stöd och
omsorg behöver tillgång till kunskap och
gemenskap för att själva bibehålla en god
hälsa.

Äldre personer som ger anhöriga stöd och
omsorg behöver tillgång till kunskap,
avlastning och gemenskap för att själva
bibehålla en god hälsa. Samhällsplanering
för miljöer som främjar social hållbarhet
och planering av exempelvis olika typer av
äldreboenden blir betydelsefullt.

Hälsan är även hos den äldre generationen ojämlik och ojämställd fördelad. Det är viktigt
att hälsofrämjande insatser når dem med störst ohälsa. Det finns risk för att äldre personer
utesluts från att delta i många hälsofrämjande och förebyggande insatser. De äldre
diskrimineras på så vis på grund av ålder.
Ökad kunskap om digitalt utanförskap och stödjande insatser för att minska utsatthet och
ensamhet måste utvecklas.
Fokusområde 4

_____________________________________________________________________
Inflytande och delaktighet
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Strategier


Förstärka social sammanhållning och inkludering



Stärka och utveckla dialoger med barn och unga



Utveckla tillgängligheten i Region Gotlands verksamheter



Stärka kompetensen för att minska digitalt utanförskap

Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

De mänskliga rättigheterna vilar på
grundprinciperna jämlikhet och
ickediskriminering. Rätten till delaktighet
och inflytande gäller oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och
var på ön människor är bosatta.

Bakgrund till valda strategier
De mänskliga rättigheterna vilar på
grundprinciperna jämlikhet och
ickediskriminering. Det strategiska arbetet
behöver fokusera på att stärka det sociala
kapitalet som är en skyddsfaktor mot
ohälsa och exkludering. Det handlar om att
öka tillit till myndigheter och till varandra,
verka för ett tryggt och säkert samhälle,
minska ensamhet, öka socialt deltagande
samt säkra att alla människor är
inkluderade i samhället; oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion,

Om människor upplever att de inte kan
påverka sina egna livsvillkor eller inte är
socialt delaktiga kan känslan av
utanförskap och maktlöshet ge negativa
hälsoeffekter.
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funktionsnedsättning, sexuell läggning och
var på ön människor är bosatta.
Medborgardialoger för fysisk planering, samrådsforum för personer med
funktionsnedsättning och olika insatser för att involvera barns perspektiv i olika processer
redan på kartläggnings- och planeringsnivå är några exempel på samverkande och
utvecklande former för olika grupper.
För att ge förutsättningar för alla invånare att vara delaktiga och att motverka faktorer som
inverkar negativt på möjligheten att påverka sina egna liv behövs ytterligare kunskaper och
utveckling av metoder, arbetssätt, mötesplatser och sociala forum.
Digitalt utanförskap drabbar allt fler, särskilt personer över 65 år men också andra grupper
som till exempel personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur riskerar att stänga
människor ute från att vara delaktiga i samhället.
Nuvarande text

Föreslagen ny text

Region Gotland har en viktig roll i att
stödja digital delaktighet för att minska
ojämlikhet i hälsa genom att ordna
aktiviteter, exempelvis kunskap om
datoranvändning på olika mötesplatser
såsom på bibliotek.

Region Gotland har en viktig roll i att
stödja digital delaktighet för att stärka
förutsättningarna till ett hälsosamt och
socialt liv genom att ordna aktiviteter,
exempelvis kunskap om datoranvändning
på offentliga mötesplatser såsom på
bibliotek.
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Genomförande och uppföljning
Nuvarande text

Ny föreslagen text

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att
bidra till att uppfylla det övergripande
målet att gotlänningarna har bra hälsa och
mår bäst i landet genom åtgärder inom den
egna verksamheten. Nämnder och styrelser
omsätter programmets strategier till
styrning i verksamheterna genom deras
årliga verksamhetsplan och vid behov
aktivitets/handlingsplaner.
Vid val och prioritering av aktiviteter i
verksamheterna används om möjligt
hälsoekonomiska bedömningar.

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att
bidra till att uppfylla det övergripande
målet att gotlänningarna har bra hälsa och
mår bäst i landet genom att genomföra,
föreslå och initiera åtgärder inom den egna
verksamheten och i samarbete med andra.
Nämnder och styrelser omsätter
programmets strategier till styrning i
verksamheterna genom deras årliga
verksamhetsplan och vid behov
aktivitets/handlingsplaner. Vid val och
prioritering av aktiviteter i verksamheterna
används om möjligt hälsoekonomiska
bedömningar.

Uppföljning och redovisning av aktiviteter
görs i samband med verksamheternas
delårsrapporter och bokslut.
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Regionstyrelsen ansvarar för årlig
återrapport till Regionfullmäktige.
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Regionstyrelseförvaltningen stödjer
genomförandet av programmet genom att
utveckla samverkan och gemensam
uppföljning mellan regionens nämnder,
bolag och stiftelser.

<Program för god jämlik jämställd hälsa>

Verksamheterna följer upp och redovisar
aktiviteter i samband med delårsrapporter
och bokslut.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer
genomförandet av programmet genom att
hålla samman det övergripande arbetet och
bidra med kunskapsstöd. Dessutom
ansvarar förvaltningen för att sammanställa
det förbyggande och hälsofrämjande
arbetet som görs inom regionens
verksamheter, för tydlig uppföljning och
samordning. Vid uppföljning kommer
särskild hänsyn tas till hur Region Gotland
sammantaget genomför insatser för att nå
måluppfyllelsen. Detta för att
uppmärksamma hur de olika delarna i
programmet efterföljs och vid behov
påverka och stödja nämnderna till
ytterligare insatser.
För att underlätta implementering och
styrning av det gemensamma
folkhälsoarbetet planeras att inrätta ett
nätverk för social hållbarhet inom Region
Gotland. Det leds av
regionstyrelseförvaltningen. Inom ramen
för nätverket finns möjlighet till
gemensamma prioriteringar. Nya insatser
kan föreslås och initieras. Vidare görs
planering av hur kunskapspåfyllnad och
stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och
stiftelse.
Regionstyrelsen ansvarar för årlig
återrapport till Regionfullmäktige.
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Bakgrundsfakta – lästips för
fördjupning inom området Social
hållbarhet och Folkhälsa

Agenda 2030. Globala hållbarhetsmålen.
Hämtas från https://www.globalamalen.se/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om
folkhälsopolitiken:
www.folkhalsomyndigheten.se/omfolkhalsomyndigheten/folkhalsopolitikensmal/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om
Livsvillkor och levnadsvanor:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om
hälsoekonomi:
www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorap
portering-statistik/halsoekonomi-ny
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Folkhälsomyndigheten. Hemsida om psykisk
hälsa och suicidprevention:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/psykisk-halsa-ochsuicidprevention/
Folkhälsomyndigheten. Barn i familjer med
missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Rapport
2016. Hämtas från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publ
icerat-material/publikationsarkiv/b/barn-ifamiljer-med-missbruk-psykisk-ohalsa-ellervald/
Folkhälsomyndigheten. Hemsida om
hälsosamt åldrande:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/halsa-i-olikagrupper/halsosamt-aldrande
Kommissionen för jämlik hälsa.
Delbetänkanden. Hämtas från
http://kommissionjamlikhalsa.se/
1. SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot
en mer jämlik hälsa – Förslag för ett
långsiktigt arbete för en god och
jämlik hälsa
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2. SOU 2017:4 För en god och jämlik
hälsa – En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket
3. SOU 2016:55 Det handlar om jämlik
hälsa – Utgångspunkter för
Kommissionens vidare arbete
Marmott M. Statussyndromet – Hur vår sociala
position påverkar hälsan och livslängden. Natur och
Kultur: 2006.

Myndigheten för Delaktighet. Hemsida:
www.mfd.se
Mötesplats social hållbarhet Webbplats som
Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) ansvarar för:
www.folkhalsomyndigheten.se/motesplatssocial-hallbarhet
Nationellt Kompetenscentrum anhöriga:
www.anhoriga.se
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Nätverket Hälsofrämjande hälso- och
sjukvård. Hemsida: www.hfsnatverket.se
World Health Organization (WHO)
Comission on Social Determinations of
Health. Closing the gap in a generation Health
equity through action on the social determinants of
health. 2008. Hämtas från
http://www.who.int/social_determinants/the
commission/finalreport/en/
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Program god jämlik jämställd hälsa
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Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras.

På uppdrag av regionstyrelsen 2015-10-29, § 306 har förslag till program för god
jämlik jämställd hälsa tagits fram. Programmet ska ersätta Folkhälsopolitiskt program
från 2009. Program för god jämlik jämställd hälsa ska förhålla sig till de övergripande
mål som är vägledande för folkhälsan på Gotland. Syftet med programmet är att
precisera vad Region Gotland behöver fokusera på inom området för att bidra till de
övergripande målen. Det påvisar prioritering och möjliggör fokusering och samordning av folkhälsoarbetet inom Region Gotland.
Efter genomförda förändringar är regionsstyrelseförvaltningens bedömning att
programmet kommer ge stöd till förvaltningar, bolag och stiftelser för folkhälsoarbetet. Regionstyrelseförvaltningen anser det viktigt att ersätta det folkhälsopolitiska
programmet och att konkretisera de övergripande mål som finns i Vision 2025.
Programmet kommer även att fungera utifrån kommande RUS eftersom både
programmet och RUS utgår från samma underlag om bilden av folkhälsan och dess
utmaningar på Gotland. Programmet utgör ett viktigt styrdokument för folkhälsoarbetet. När en ny RUS är på plats och behov av konkretiseringsprogram har tydliggjorts finns möjlighet att integrera detta program i ett bredare program för social
hållbarhet.
För att underlätta implementering och styrning av det gemensamma folkhälsoarbetet
inom Region Gotland planeras att inrätta ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland. Inom ramen för nätverket sker planering av hur kunskapspåfyllnad
och stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och stiftelse, för samverkan över verksamhetsgränser. Vidare samordnas där insatser och uppföljning av programmet.
Programarbetet har tagit hänsyn till barnperspektivet och samtliga diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).
Ekonomiskt perspektiv har beaktats genom att programmet inriktas på fokusområden och strategier som ger störst effekt på skillnader i hälsa. Det lyfter även
fram tidiga insatser, främjande och förebyggande arbete, vilket på lång sikt ger
ekonomiska vinster.
forts
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RS 2019/575
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet förslår att ärendet återremitteras då man har ett antal olika förslag på
förändringar som bör inarbetas i programmet.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Bakgrund
Social Hållbarhet

Hållbar utveckling definierades av Bruntlandkommissionen 1987 som en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling beskrivs i tre områden som överlappar
varandra: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet.
Ett social hållbart samhälle definieras som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans
där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och
förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen1.
En jämlikt och jämställt fördelad folkhälsa är en förutsättning för social hållbarhet som i sin
tur påverkas av och påverkar ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd olika faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor, hälsans bestämningsfaktorer. De faktorer som kan påverkas
och som antingen kan leda till hälsa och ohälsa. Det vill säga faktorer som påverkar
människors förutsättningar och förmågor till ett liv med god hälsa, inom alla
hållbarhetsområdena.
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Det finns ett samband mellan social position och hälsa och livslängd, den så kallade sociala
gradienten. Ju högre social position desto bättre hälsa2.
Det finns skillnader i hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor som beror på systematiska
skillnader mellan samhällsgrupper med olika social position på Gotland. Systematiska
skillnader i hälsa gör att vi inte uppfyller de mänskliga rättigheterna3. Ojämlik och
ojämställd hälsa medför också lidande, ekonomiska konsekvenser och har negativ
påverkan på hållbar utveckling och tillväxt.
Mål för folkhälsa

Region Gotland ska ta hänsyn till följande globala och nationella mål i sitt arbete för en
jämlik och jämställd hälsa;
Agenda 2030

I september 2015 antog FN en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 för hållbar
utveckling består av 17 globala mål inom olika områden och är universella, integrerade och
odelbara, det vill säga samtliga mål påverkar människors hälsa på det ena eller det andra
sättet. Arbetet för en jämlik och jämställd hälsa omfattas främst av mål 3 att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Förutom mål 3 kopplar flera andra
1
2
3

Mötesplats social hållbarhet
Marmott M, Statussyndromet
Delbetänkande kommissionen för jämlik hälsa, SOU 2016:55
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mål i agendan direkt till hälsa eller att minska den ojämlika hälsan som t ex, mål 1 ingen
fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 6 rent vatten och
sanitet, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet samt mål 11 hållbara städer och
samhällen.

Nationella folkhälsopolitiken

Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Att skapa tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser i ordinarie verksamhet är det
mest effektiva folkhälsoarbetet. Folkhälsopolitiken har sektorsövergripande mål- och
uppföljningsstruktur med åtta målområden som alla ska leda till en god och jämlik hälsa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025

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

Ärendenr RS 2019/575 Datum 2019-06-12

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Vision 2025
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
En ny regional utvecklingsstrategi, RUS, håller på att arbetas fram och kommer att ersätta
nuvarande program Vision 2025. Ny RUS beräknas vara klar till årsskiftet 2020-2021.

Utmaningar för folkhälsan
Nulägesbild av folkhälsan på Gotland finns bland annat i analys av Öppna jämförelser
Folkhälsa, 2019. Rapporten och annat statistiskt underlag finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik. Nedan presenteras de utmaningar som finns för att
förbättra folkhälsan på Gotland.
Jämlikhet och jämställdhet

För att minska klyftorna i hälsa, delaktighet och medborgarinflytande
måste insatser riktas till hela befolkningen men vara mer omfattande och/eller intensiva för
grupper med störst risk för ohälsa som exempelvis personer med kort utbildning, låg
inkomst, funktionsnedsättning, HBTQ-personer och andra minoritetsgrupper, personer
med psykisk ohälsa och nyanlända.
När det gäller funktionsnedsättning har offentliga verksamheter ett särskilt ansvar att
erbjuda tillgänglighet4 för alla. Servicetjänster ska bli möjliga för alla att tillgå och användas
av så många som möjligt, så kallad universell utformning.

4

Fysisk-, informativ-, kommunikativ och psykosocial tillgänglighet
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Blandande boendeformer och en hållbar bostadsmiljö är viktigt för att kunna välja sitt
boende utifrån till exempel inkomst, ålderdom eller funktionsnedsättning. Den
demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, ställer också krav på trygga och tillgängliga
bostäder med närhet till offentlig service.
Fortsatt arbete behövs för ökad jämställdhet i samhället, bland annat genom att motverka
mäns våld mot kvinnor.
Utbildning

För en långsiktig god folkhälsa är utbildning en av de viktigaste faktorerna för likvärdiga
förutsättningar, till exempel att fler unga fullföljer gymnasiet eller gymnasiesärskola och att
det finns möjlighet till kompetensutveckling genom hela livet. Det är viktigt med god
kvalitet i förskolan och genom hela grundskolan och in i vuxenstudier. Det behövs insatser
från hela samhället och inte enbart från verksamheter som ger utbildning.
Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Ett strategiskt viktigt område är att främja hälsa och delaktighet samt förebygga ohälsa och
exkludering. Dels minskar det mänskligt lidande och dels minskar behov och kostnader i
samhällets välfärdstjänster. Det är av vikt eftersom vi har ändliga resurser och bland annat
ser skillnader i hälsa mellan olika grupper. Vidare utgör den demografiska utvecklingen
med allt fler äldre, färre i arbetsför ålder samt risken för ökade och hastigt uppkomna
behov till följd av oroligheter i vår närmiljö och andra delar av världen risk för ökade
samhällskostnader. Främjande och förebyggande insatser behöver prioriteras inom
områden som ger störst sjukdomsbörda och höga kostnader för individ och samhälle, både
i förlorade levnadsår med kvalitet och rena ekonomiska kostnader.
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Delaktighet och inkludering

Det strategiska arbetet behöver fokusera på att stärka det sociala kapitalet som är en
skyddsfaktor mot ohälsa och exkludering. Det handlar om att öka tillit till myndigheter och
till varandra, verka för ett tryggt och säkert samhälle, minska ensamhet, öka socialt
deltagande samt säkra att alla människor är inkluderade i samhället; oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön
människor är bosatta.
Samhällsplanering behöver göras så att alla får likvärdiga förutsättningar att ha ett
hälsosamt och socialt liv.
Program för God jämlik jämställd hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa pekar ut prioriterade fokusområden för att nå
det övergripande målet om att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Strategierna i de fyra fokusområdena syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är utvalda utifrån de utmaningar som finns för folkhälsan på
Gotland med inriktning att fokusera där det bedöms få störst effekt, istället för att fokusera
på befolkningen som helhet.
Programmet styr Region Gotlands nämnder, bolag och stiftelser.
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Fokusområde 1

_____________________________________________________________________
Barn och unga - En god start i livet

Bra livsvillkor tidigt i livet genom till exempel utbildning, goda sociala relationer och god
livsmiljö, ger grund för hälsofrämjande levnadsvanor och god hälsa. Det finns skillnader
mellan flickor och pojkar i både livsstil och hur de uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt
att insatser görs utifrån olika behov och förutsättningar bland flickor, pojkar eller personer
med annan könsuppfattning.
Det finns goda kunskaper om metoder och processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen5 en viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och det växande barnet som till exempel MVC/BVC,
elevhälsan, fritidshemsverksamheten, förskola/skola och familjestöd så skapas
förutsättningar för ett bra liv tidigt. När individuella behov av insatser för att förebygga
ohälsa upptäcks är det av stor vikt att åtgärder görs tidigt, utan fördröjning och i samarbete
mellan olika verksamheter6.
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Det hälsofrämjande arbetet med att möjliggöra fysisk rörelse i skolan, ökad kunskap och
information om nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor och tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter är en framgångsfaktor för minskade skillnader i hälsa. Gotland har goda
förutsättningar att genom samhällsplanering skapa lättillgängliga och stimulerande
utemiljöer särskilt för barn. Attraktiva grönområden och skolgårdar som stimulerar till lek
och rörelse ökar barnens förmåga att till exempel tillgodogöra sig utbildning. Det handlar
också om att skapa säkra skolvägar, så att barn och unga kan ta sig till skolan till fots eller
med cykel.
Kunskap och lärande är centrala delar för att nå en jämlik och jämställd hälsa. Det finns
starka samband mellan utbildningslängd och hälsa. Personer med längre utbildning har mer
hälsofrämjande levnadsvanor som bidrar till god hälsa än personer med kort utbildning.
Det är därför viktigt att barn och unga på lika villkor, oavsett förmåga, kan tillgodogöra sig
utbildning och att tilltron till den egna förmågan stärks så att de får möjligheter med att
fullfölja gymnasie- eller gymnasiesärskolan.
Ett förebyggande arbete med att minska riskabla levnadsvanor som riskbruk av alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel prioriteras. Bland annat genom att skjuta upp debuten
till laglig ålder har uppnåtts för alkohol, tobak och spel. Arbetet kräver samverkan på alla
nivåer.
Den psykiska ohälsan ökar på Gotland så väl som nationellt. Orosanmälningarna ökar och
präglas i hög utsträckning av våld i nära relation och bevittnat våld. Goda uppväxtvillkor
innebär i ett senare skede ett tryggt föräldraskap. Om barn bevittnat eller upplevt våld har
de sämre förutsättningar att utöva ett tryggt föräldraskap när de blir äldre. Det finns starka
kopplingar mellan psykisk ohälsa och att både utsätta eller utsättas för våld. Att förhindra
både våldsutövande och utsatthet skapar förutsättningar att förbättra den psykiska hälsan
5
6

En familj kan se ut på många sätt. Här avses den eller de som har ansvar för ett barns uppfostran och utveckling.
Folkhälsomyndigheten, Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

5 (10)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

<Remissversion: Program för god jämlik jämställd hälsa>

på Gotland. Särskilda insatser behöver riktas till grupper och individer som befinner sig i en
utsatt situation. Till dessa räknas barn och unga som växer upp i våldsamma miljöer
och/eller tar ett stort ansvar som omsorgsvårdare i hemmet.

Strategier

Strategierna har kopplingar till mål i förslaget till strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor, Region Gotland 2019-2022.


Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Stärka familjen som resurs



Samverkan vid tidiga insatser för vård och stöd



Stödja barn att fullfölja gymnasiet eller gymnasiesärskola



ANDTS-förebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)



Förebygga och motverka att barn utsätts för eller bevittnar våld

Fokusområde 2

_____________________________________________________________________
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Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa

Hälsa skiljer sig mellan olika sociala grupper7, 2. Jämfört med befolkningen som helhet är
risken för ohälsa större bland personer med låg social position, som bland annat påverkas
av utbildningslängd och inkomst. Personer i särskilt utsatta situationer har sämre hälsa än
övriga befolkningen. Särskilt tydligt är det bland personer med funktionsnedsättning,
hbtq+-personer och vissa nationella minoriteter. Kvinnor har i många avseenden sämre
hälsa än män. Det är särskilt tydligt bland personer med funktionsnedsättning8. Även
personer som vårdar närstående har ökad risk för ohälsa9.
Region Gotland har möjlighet att göra insatser för jämlik hälsa, på olika nivåer:
1. Påverka människors förutsättningar för god hälsa.
Verksamheterna i Region Gotland ger förutsättningar för människor att få god hälsa
genom att påverka deras livsvillkor. Det görs bland annat genom att erbjuda
välfärdstjänster och service till kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med
annan könsidentitet på ett sätt så att alla får tillgång och god kvalitet oavsett ålder,
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning etc.
En viktig del är att erbjuda utbildning av god kvalitet genom hela livet. En annan
grundförutsättning för hälsa är boende och närmiljö som ger likvärdiga möjligheter till
hälsofrämjande val och sociala mötesplatser10. Det handlar bland annat om hur vi bor, hur
vi rör oss i den bebyggda miljön, närhet till grönområden, lek och friluftsliv.
Det handlar om jämlik hälsa, SOU 2016:55
Marmott, M, Statussyndromet
8 Myndigheten för Delaktighet
9 Nationellt Kompetenscentrum anhöriga
10 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47
7
2
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Samhällsplanering utgör en viktig roll för att kunna erbjuda en god livsmiljö där alla,
oavsett kön och ålder upplever trygghet och inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker.
2. Direkta insatser för att främja hälsofrämjande levnadsvanor och socialt deltagande och förebygga
ohälsa för utsatta personer och grupper som har störst risk för ohälsa.
De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, är det övergripande
målet för Sveriges folkhälsopolitik. Det finns skillnader i både hälsa, levnadsvanor och
livsvillkor både mellan män och kvinnor, och mellan olika socioekonomiska grupper.
Speciellt utsatta grupper vad gäller låg ekonomisk standard är till exempel utlandsfödda,
ensamstående föräldrar, äldre ensamstående, personer med funktionsnedsättning,
långtidssjukskrivna och personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatser är till
exempel en stärkt primärvård, levnadsvanesamtal, stödja hälsofrämjande matvanor och
ökad fysisk aktivitet, gruppverksamhet för att motverka ensamhet. Utformningen av
fritidsmiljöer såsom tillgängliga promenadstråk, utegym och parkbänkar är sådant som ökar
förutsättningar till hälsofrämjande levnadsvanor. Insatser för att förbättra folkhälsan
behöver också ta hänsyn till att personer har olika förutsättningar. Samhällsinsatser behöver
därför fördelas i förhållande till behoven, så kallad proportionell universalism.
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3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region Gotland
En hälsofrämjande arbetsplats har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa
samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-, grupp- som
organisationsnivå11. Arbetsplatsen kan också arbeta för att inspirera medarbetare till goda
hälsorelaterade vanor och främja öppenhet kring hälsa och uppmärksamma specifika
faktorer som påverkar hälsan hos medarbetare, exempelvis egen och anhörigas ohälsa. Ett
öppet och tillåtande arbetsklimat gör också att chefer och kollegor kan reagera och stödja
en person som utsätts för exempelvis våld.
Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar individers
olikheter. Ett utvecklingsområde är bland annat att verka för att ge sysselsättning till fler
personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande för att det ska ske är ett
prioriterat personal- och arbetsmiljöarbete. Det handlar också om att möta
kompetensbehovet inom Region Gotland. Ökar dessutom sysselsättningen för fler främjar
det i sin tur hälsa och välmående för de som har en ökad risk för ohälsa.

Strategier

Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi12.

11
12



Samhällsplanering som skapar delaktighet för alla och som underlättar hälsosamma
val



Skapa möjligheter för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, arbete och sysselsättning



Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Främja god hälsa i arbetslivet för medarbetare inom Region Gotland

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Länk: https://gotland.se/97362
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Fokusområde 3

_____________________________________________________________________
Hälsosamt åldrande

Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande insatser ökar livsglädje
och livskvaliteten13. Äldre blir allt friskare och fler väljer att arbeta längre. Arbete är för de
flesta bra för hälsan. Det är viktigt att Regionen Gotland skapar förutsättningar för friska
arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Det kan till exempel vara lagom
arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid.
Det naturliga åldrandet innebär att den fysiska funktionen förändras men den kan också
leda till minskad social aktivitet och risk för psykisk ohälsa. Riskbruk av alkohol bland
äldre, särskilt bland kvinnor, ökar. De alkoholrelaterade skadorna blir fler, eftersom
känsligheten för alkohol ökar med åldern.
Fallolyckor är ett annat riskområde relaterat till åldrandet. Det medför ett stort lidande för
den enskilde och är en stor kostnad för samhället.
Äldre personer som ger anhöriga stöd och omsorg behöver tillgång till kunskap och
gemenskap för att själva bibehålla en god hälsa.
Hälsan är även hos den äldre generationen ojämlik och ojämställt fördelad. Det är viktigt
att hälsofrämjande insatser även når dem med störst ohälsa. Det finns risk för att äldre
personer utesluts från att delta i många hälsofrämjande och förebyggande insatser. De äldre
diskrimineras på så vis på grund av ålder.
Ökad kunskap om digitalt utanförskap och stödjande insatser för att minska utsatthet och
ensamhet måste utvecklas.

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

Ärendenr RS 2019/575 Datum 2019-06-12

Strategier


Främja möjligheter att bibehålla hälsan



Möjliggöra inkludering och socialt deltagande



Fallförebyggande arbete

Fokusområde 4

_____________________________________________________________________
Inflytande och delaktighet

De mänskliga rättigheterna vilar på grundprinciperna jämlikhet och ickediskriminering.
Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett ålder, kön, könsidentitet, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön människor är bosatta.
Om människor upplever att de inte kan påverka sina egna livsvillkor eller inte är socialt
delaktiga kan känslan av utanförskap och maktlöshet ge negativa hälsoeffekter.

13

Folkhälsomyndigheten, Hälsosamt åldrande
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Medborgardialoger för fysisk planering, samrådsforum för personer med
funktionsnedsättning och olika insatser för att involvera barns perspektiv i olika processer
redan på kartläggnings- och planeringsnivå är några exempel på samverkande och
utvecklande former för olika grupper.
För att ge förutsättningar för alla invånare att vara delaktiga och att motverka faktorer som
inverkar negativt på möjligheten att påverka sina egna liv behövs ytterligare kunskaper och
utveckling av metoder, arbetssätt, mötesplatser och sociala forum.
Digitalt utanförskap drabbar allt fler, särskilt personer över 65 år men också andra grupper
som till exempel personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur riskerar att stänga
människor ute från att vara delaktiga i samhället.
Region Gotland har en viktig roll i att stödja digital delaktighet för att minska ojämlikhet i
hälsa genom att ordna aktiviteter, exempelvis kunskap om datoranvändning på olika
mötesplatser såsom på bibliotek.

Strategier
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Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi12.


Förstärka social sammanhållning och inkludering



Stärka och utveckla dialoger med barn och unga



Utveckla tillgängligheten4 i Region Gotlands verksamheter



Stärka kompetensen för att minska digitalt utanförskap

Genomförande och uppföljning
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att bidra till att uppfylla det övergripande målet att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet genom åtgärder inom den egna
verksamheten. Nämnder och styrelser omsätter programmets strategier till styrning i
verksamheterna genom deras årliga verksamhetsplan och vid behov
aktivitets/handlingsplaner.
Vid val och prioritering av aktiviteter i verksamheterna används om möjligt
hälsoekonomiska bedömningar14.

Uppföljning och redovisning av aktiviteter görs i samband med verksamheternas
delårsrapporter och bokslut. Regionstyrelsen ansvarar för årlig återrapport till
Regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer genomförandet av programmet genom att utveckla
samverkan och gemensam uppföljning mellan regionens nämnder, bolag och stiftelser.
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Länk: https://gotland.se/97362
Fysisk,- informativ-, kommunikativ och psykosocial tillgänglighet
14 För kunskap om Hälsoekonomiska bedömningar, se Folkhälsomyndigheten:
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2019/2019-2-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken-2018.pdf
12
4
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Från: Elisabeth Kalkhäll [mailto:elisabeth.kalkhall@gotlandshem.se]
Skickat: den 14 augusti 2019 15:04
Till: Veronica Hermann <veronica.hermann@gotland.se>; Registrator-RS <registratorrs@gotland.se>
Ämne: Remissvar
Härmed avger AB GotlandsHem remissvar avseende Program för god jämlik och jämställd
hälsa 2019.
AB GotlandsHem arbetar inom flera av de utpekade fokusområdena och "strategierna".
Det är dock oklart vad de olika strategierna konkret innebär, vilket riskerar att leda till
suboptimering. För att vi på ett bra sätt ska kunna jobba utifrån programmet behöver vi
kunskapsstöd från Regionen och tydligare ramar för hur vi som kommunalägt bolag
förväntas förhålla oss till programmet. Vi har inte årliga verksamhetsplaner på det sätt som
beskrivs under genomförandet, vilket kan leda till att vi inte matchar det tänkta
genomförandet och uppföljningen. I många av de utpekade strategierna ser vi också att vi
snarare ska vara en samarbetspart än ansvariga för åtgärder och det är kanske i sådana
samarbeten de mest intressanta och kraftfulla åtgärderna skulle kunna genomföras.
En annan fundering gäller den idag fastlagda kopplingen mellan bra mat och psykisk
ohälsa. Detta tas inte upp alls i denna remissversion av programmet, trots att de senaste
årens forskning tyder på en tydlig koppling mellan mat, motion och psykisk hälsa.

Vänliga hälsningar
Elisabeth Kalkhäll
VD
GotlandsHem
Jungmansgatan 1A, 621 83 Visby
Telefon 0498 20 39 15
Mobil 0705 75 78 12
www.gotlandshem.se
Du vet väl om att du kan söka svar eller ställa din fråga i vårt kundforum?

cid:0__=4EBBF466DFDE6DE38f9e8a93df93869091@local

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

TN § 193

TN § 193

Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

TN 2019/2011
TN AU § 160

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner yttrandet ”Program för god jämlik jämställd hälsa”
med de synpunkter som lämnats av teknikförvaltningen.

Regionens folkhälsopolitiska program skall revideras. Arbetet påbörjades under
2016/2017 men har fördröjts i avvaktan på den nya regionala utvecklingsstrategin.
Ett nytt program för folkhälsoarbetet är nödvändigt för de övergripande
prioriteringarna samt för att förvaltningarna efterfrågar styrning inom
folkhälsoområdet. Programmet fokuserar på att minska ojämlikheten i hälsa och fyra
fokusområden med strategier är framtagna för att långsiktigt skapa god jämlik och
jämställd hälsa.
Barn och ungdomsperspektivet är särskilt uppmärksammat och programmet skall
också täcka in alla styrkortsperspektiv. Programmet är vägledande för
verksamheterna för att välja insatser utifrån givna budgetramar.
Teknikförvaltningen föreslår att programmet för god och jämlik hälsa tillstyrks hos
regionstyrelsen.
Bedömning

Fyra fokusområden:
1 Barn och unga –En god start i livet
Teknikförvaltningen har en viktig roll för att skapa och underhålla lättillgängliga och
trygga utemiljöer för barn och unga, och som programmet anger, attraktiva
grönområden och skolgårdar samt säkra skol- och cykelvägar så att barn och unga
kan ta sig till skolan till fots eller med cykel.
2 Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
Viktigt för teknikförvaltningen är boendemiljön, sociala mötesplatser, närhet till
grönområden, lek och friluftsliv. Utformningen av fritidsmiljöer såsom tillgängliga
promenadstråk, utegym och parkbänkar är sådant som ökar förutsättningarna till
hälsofrämjande levnadsvanor.
Teknikförvaltningen stöder och uppmuntrar medarbetarna till att använda
friskvårdstimmen och de aktiviteter som finns inom ramen hos förvaltningen i
förebyggande syfte och för ökat välbefinnande.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

TN § 193

3 Hälsosamt åldrande
Teknikförvaltningen kan arbeta med insatser som halkbekämpning och en
utformning av offentliga miljöer som kan minska fallolyckor.
4 Inflytande och delaktighet
Teknikförvaltningen ser medborgardialogerna för fysisk planering och
samrådsforumet för personer med funktionsnedsättning som bra verktyg för att
tidigt i planeringsprocesserna kunna få med idéer och synpunkter från medborgare i
alla åldrar och situationer.

Barn- och genusperspektiv
Landsbygdsperspektiv
Teknikförvaltningen bedömer att programmets övergripande inriktning kommer att
täcka in dessa perspektiv samt genom teknikförvaltningens insatser under
fokusområde 1 och 2
Ekonomisk konsekvensanalys
För teknikförvaltningen kommer programmet att vara vägledande och insatser kan
ske i takt med att budgetmedel finns.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse reviderad 2019-09-05
RS § 200 Program för god jämlik jämställd hälsa
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2011
4 september 2019

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

Program för god jämlik jämställd hälsa tillstyrks med de synpunkter som lämnats
av teknikförvaltningen.

Sammanfattning

Regionens folkhälsopolitiska program skall revideras. Arbetet påbörjades under
2016/2017 men har fördröjts i avvaktan på den nya regionala utvecklingsstrategin.
Ett nytt program för folkhälsoarbetet är nödvändigt för de övergripande
prioriteringarna samt för att förvaltningarna efterfrågar styrning inom
folkhälsoområdet. Programmet fokuserar på att minska ojämlikheten i hälsa och fyra
fokusområden med strategier är framtagna för att långsiktigt skapa god jämlik och
jämställd hälsa.
Barn och ungdomsperspektivet är särskilt uppmärksammat och programmet skall
också täcka in alla styrkortsperspektiv. Programmet är vägledande för
verksamheterna för att välja insatser utifrån givna budgetramar.
Teknikförvaltningen föreslår att programmet för god och jämlik hälsa tillstyrks hos
regionstyrelsen.
Bedömning

Fyra fokusområden:
1 Barn och unga –En god start i livet
Teknikförvaltningen har en viktig roll för att skapa och underhålla lättillgängliga och
trygga utemiljöer för barn och unga, och som programmet anger, attraktiva
grönområden och skolgårdar samt säkra skol- och cykelvägar så att barn och unga
kan ta sig till skolan till fots eller med cykel.
2 Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2011

Viktigt för teknikförvaltningen är boendemiljön, sociala mötesplatser, närhet till
grönområden, lek och friluftsliv. Utformningen av fritidsmiljöer såsom tillgängliga
promenadstråk, utegym och parkbänkar är sådant som ökar förutsättningarna till
hälsofrämjande levnadsvanor.
Teknikförvaltningen stöder och uppmuntrar medarbetarna till att använda
friskvårdstimmen och de aktiviteter som finns inom ramen hos förvaltningen i
förebyggande syfte och för ökat välbefinnande.
3 Hälsosamt åldrande
Teknikförvaltningen kan arbeta med insatser som halkbekämpning och en
utformning av offentliga miljöer som kan minska fallolyckor.
4 Inflytande och delaktighet
Teknikförvaltningen ser medborgardialogerna för fysisk planering och
samrådsforumet för personer med funktionsnedsättning som bra verktyg för att
tidigt i planeringsprocesserna kunna få med idéer och synpunkter från medborgare i
alla åldrar och situationer.

Barn- och genusperspektiv
Landsbygdsperspektiv

Teknikförvaltningen bedömer att programmets övergripande inriktning kommer att
täcka in dessa perspektiv samt genom teknikförvaltningens insatser under
fokusområde 1 och 2
Ekonomisk konsekvensanalys

För teknikförvaltningen kommer programmet att vara vägledande och insatser kan
ske i takt med att budgetmedel finns.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 2019-08-06
RS § 200 Program för god jämlik jämställd hälsa

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

SON § 115

SON § 115

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

SON 2019/230

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på Program för god jämlik
jämställd hälsa.

Regionstyrelsen har remitterat Program för god jämlik jämställd hälsa till Region
Gotlands nämnder, helägda bolag och stiftelsen Gotlandsmusiken för synpunkter.
Nämnderna ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheter att arbeta utifrån
föreslagna områden och strategier, i den egna verksamheten.
Program för god jämlik jämställd hälsa föreslås gälla från 2020-2023 och utgå från
mål i Vision 2025, att Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Programmet fokuserar på att minska ojämlikhet i hälsa och ska genom utvalda
fokusområden och föreslagna strategier ge förvaltningarna stöd i utvecklingsarbetet
de närmaste åren. Programmet kommer vara vägledande för verksamheterna i arbetet
med att minska skillnader i hälsa och därmed främja jämlikhet och jämställdhet i
samhället.
Socialförvaltningen har genom två representanter deltagit i arbetet med
framarbetande av planen.
Programmet presenterar fyra fokusområden med utgångspunkt i nulägesbilden av
folkhälsa på Gotland och beskriver såväl utmaningar som strategier för arbete under
de närmsta åren. De fyra fokusområdena är;
 barn och unga- en god start i livet
 livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för psykisk ohälsa
 hälsosamt åldrande
 inflytande och delaktighet.
Bedömning

Förvaltningens upplevelse av programmet är att det genom att lyfta ut prioriterade
strategier ger förvaltningen ett stöd i kommande utvecklingsområden genom att ange
en riktning. Programmet anses också bidra till en ökad och mer effektiv samverkan
mellan förvaltningar när det gäller arbete inom fokusområdena.
Inom en rad områden är utvecklingsområden sedan tidigare identifierade i
förvaltningen och arbete därför pågående i verksamheterna. Exempel på detta är
tidiga förebyggande insatser till barn och ungdomar genom MiniMaria
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

SON § 115

öppenvårdsmottagning, insatser för att minska ensamhet och psykisk ohälsa och
stärka digital kompetens hos äldre samt fallförebyggande arbete i verksamheterna
samt genom kampanjen Trill int ikull. Inom andra områden blir programmet
vägledande för framtida prioriteringar och utvecklingsområden.
Socialförvaltningen kommer att styra arbete genom att lyfta in utvecklingsområden
och strategier i verksamhetsplanen och är positiva till att förvaltningarnas utvärdering
kommer i samband med delårsrapporter och bokslut.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Program för god jämlik jämställd hälsa, daterad 190612.
Tjänsteskrivelse, daterad 190905.
Skickas till
Regionstyrelsen
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2019/230
5 september 2019

Cecilia Berg

Socialnämnden

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på Program för god jämlik
jämställd hälsa.

Sammanfattning

Program för god jämlik jämställd hälsa föreslås gälla från 2020-2023 och utgå från
mål i Vision 2025, att Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Programmet fokuserar på att minska ojämlikhet i hälsa och ska genom utvalda
fokusområden och föreslagna strategier ge förvaltningarna stöd i utvecklingsarbetet
de närmaste åren. Programmet kommer vara vägledande för verksamheterna i arbetet
med att minska skillnader i hälsa och därmed främja jämlikhet och jämställdhet i
samhället.
Socialförvaltningen har genom två representanter deltagit i arbetet med
framarbetande av planen.
Programmet presenterar fyra fokusområden med utgångspunkt i nulägesbilden av
folkhälsa på Gotland och beskriver såväl utmaningar som strategier för arbete under
de närmsta åren. De fyra fokusområdena är;
 barn och unga- en god start i livet
 livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för psykisk ohälsa
 hälsosamt åldrande
 inflytande och delaktighet.
Förvaltningens upplevelse av programmet är att det genom att lyfta ut prioriterade
strategier ger förvaltningen ett stöd i kommande utvecklingsområden genom att ange
en riktning. Programmet anses också bidra till en ökad och mer effektiv samverkan
mellan förvaltningar när det gäller arbete inom fokusområdena.
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Inom en rad områden är utvecklingsområden sedan tidigare identifierade i
förvaltningen och arbete därför pågående i verksamheterna. Exempel på detta är
tidiga förebyggande insatser till barn och ungdomar genom MiniMaria
öppenvårdsmottagning, insatser för att minska ensamhet och psykisk ohälsa och
stärka digital kompetens hos äldre samt fallförebyggande arbete i verksamheterna
samt genom kampanjen Trill int ikull. Inom andra områden blir programmet
vägledande för framtida prioriteringar och utvecklingsområden.
Socialförvaltningen kommer att styra arbete genom att lyfta in utvecklingsområden
och strategier i verksamhetsplanen och är positiva till att förvaltningarnas utvärdering
kommer samband med delårsrapporter och bokslut.
Bedömning

Socialnämnden föreslås lämna följande synpunkter på Program för god jämlik jämställd
hälsa.
Beslutsunderlag

Program för god jämlik jämställd hälsa
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2019

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
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Remissvar RS §200: Program för god jämlik jämställd hälsa
RGs nämnder och helägda bolag, däribland Gotlands Musikstiftelse har ombetts att
avge kommentarer och synpunkter på ”Program för god jämlik jämställd hälsa”. Här
kommer så GotlandsMusikens remissvar i frågan.
GotlandsMusiken (GM), en av Sveriges 23 regionala musikinstitutioner, är öns enda fasta professionella ensemble med 15
heltidsmusiker för all slags musik, i olika ensembler: jazzgrupp • blåsarkvintett • brass-sextett • GMs Orkester • Gotland Big
Band.
GM har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar
och Konsertserier. GM inspirerar, stöttar och samverkar med den lokala musiken avs. ungdom/utbildning, amatörer, fria
professionella aktörer och konsertarrangörer. GM genomför 320 aktiviteter per år för ca 33.000 personer (2018), i
huvudsak gotlänningar.
GotlandsMusiken arbetar ständigt och medvetet med ett jämställdhets- hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv, i
enlighet med våra policies. Alla evenemang beaktar tillgänglighetsaspekten för funktionshindrade.
Mer information finner du på www.gotlandsmusiken.se .

Musiken har i sig en god och positiv inverkan på det mänskliga psyket, som ibland
inte uppmärksammas till sitt fulla värde. För GotlandsMusiken står musikens
egenvärde i främsta rummet. Men vi inser ju samtidigt att den även fyller flera olika
andra instrumentella behov för våra lyssnare, de som vi besöker över hela ön och för
hela det gotländska samhället.
GotlandsMusiken bedriver redan idag musikverksamhet som även främjar jämlik och
jämställd hälsa på ön. Här kan till exempel nämnas:
• Konserter i alla låg- och mellanstadieskolor på Gotland varje år
Musik för unga människor fyller många icke-materiella behov. Den ger uttryck för
mänskliga känslor, alltifrån sorg och vemod till upprymdhet och glädje. Musiken är för
unga ofta en identitetsskapare, en upplevelse de tar med sig längre fram i livet.
• Konserter på öns vårdhem 1-2 ggr/år
Musik i vården är oerhört uppskattat, den väcker till liv känslor och minnen, skapar
glädje och hopp, även bland demenspatienter, och där de äldre ofta ges möjlighet att
delta med sång och rörelse.
• Konserter i 7 bibliotek för daglediga 3 ggr/år
Våra regelbundet återkommande konsertprogram med våra småensembler på flera
av öns bibliotek har på senare år rönt allt mer uppskattning. Många daglediga, både
pensionärer och andra, kommer till konserterna för att få en stunds vacker
upplevelse, mildra svårmod, depressioner och ensamhet tillsammans med andra
närboende.
Aktiviteterna ovan utgör GotlandsMusikens basverksamhet på, som vi utför utan
kostnad för regionens innevånare

2019-10-04 Dag Franzén, GotlandsMusiken, Kneippbygatan 2, SE-622 59 Visby. dag.franzen@gotlandsmusiken.se
Tel: +46-498-26 44 50. Mob: +46-701-69 96 60

GotlandsMusiken har ett tydligt fokus på barn och unga, dvs. framtidens utövare och
publik genom:
• Imagine (f.d. Musik Direkt) en proffsig scen och tävling för unga musiker 1321 år att pröva sin musik och vässa sitt scenframträdande inför publik och jury;
vinnande akt deltar sedan i den nationella Imagine-festivalen med möjlighet att
vinna spelpriser och kunna representera Sverige i den internationella
festivalen;
• Gotlands Sinfonietta, öns enda ensemble med stråksektion bestående av
kulturskoleelever, studenter vid Campus Gotland och duktiga amatörer – där
GM bidrar med dirigentkostnad, producentresurs och alla musiker vid genrep
och konserter;
• Gotlands Musikalkompani, där GM avsätter i stort en hel månad för musiker
och teknik att ge en professionell musikalisk plattform för öns unga
musikaltalanger;
• Gotlands Tonsättarskola, där GM avsätter tid under hela året;
instrumentdemonstrationer, mentorskap i samband med tonsättningar och
arrangemang, medverkan vid festivalen ”Ljudvågor”, där studenternas nya
musik framförs;
• Arts School Day är ett GM-initiativ där öns alla åttondeklassare kommer till
Visby för att under en dag få uppleva professionell musik, teater, dans, film
och konst;
• Barnmusikaler på öns låg- och mellanstadieskolor: GMs tre
småensembler har under åren byggt upp en bank om ca 25 barnmusikaler
med olika temata, som utformas av elever och lärare där sedan ensemblerna
deltar med musikaliskt stöd vid framförande i skola och för föräldrar;
Vid sidan av allt detta så genomför GotlandsMusiken sin Stora Konsertserie med
fem konserter på Wisby Strand (med god anpassning för funktionsnedsatta) och Lilla
Konsertserie med fem konserter på fyra platser: Östergarn, Rute, Havdhem och
Almedalsbiblioteket i Visby (i anpassade lokaler). Återigen i syfte att vara hela
Gotlands orkester.
GotlandsMusikens publik generellt uppgår till uppskattningsvis 65% kvinnor och 35%
män.
GotlandsMusiken stöttar även frilansande professionella musiker liksom
amatörmusiken på ön, och framträder i kyrkor och bygdegårdar, själva eller i olika
samverkansformer. Vid en enkätundersökning 2013 framgick att ca 80% av GMs
publik är eller har varit aktiva i någon form av musikverksamhet (kör, orkester osv.)
GotlandsMusikens verksamhet görs till ca 45% i Visby, 45% på övriga Gotland och
ca 10% på fastlandet och utomlands. Vi är utan tvekan den regionala musikinstitution
(av landets 23) som når ut mest och bäst. Vi anser därmed att vi tillgängliggör öns
innevånare med professionell musik var de än är bosatta.
===
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GotlandsMusikens förslag till
Nya satsningar för en god jämlik och jämställd hälsa på Gotland
Vi ser samtidigt andra möjligheter att bidra till en bättre jämlik och jämställd hälsa på
Gotland genom följande initiativ:
• Musik på recept: utifrån det faktum att musik är en källa till inspiration, glädje,
social och kollektiv upplevelse har många regioner i Sverige (t ex Region
Skåne) infört Kultur på recept för människor som lider av depressioner,
utbrändhet, ensamhet och andra främst psykiska åkommor. En härlig
konsertupplevelse kan för individen säkert ha samma eller bättre effekt än
mången psykofarmaka – och till ett betydligt lägre pris;
• Deltagande musik inom olika former av vård, där patienter ges möjlighet att
uttrycka sig genom musik och i samspel med andra uppleva samhörighet och
spelglädje;
Vi har genom bland annat lokala media noterat att personal inom hälso-/sjukvård
liksom i den sociala förvaltningen upplever hård arbetsbelastning och brist på
vertikala/horisontella kontakter på respektive arbetsplats. Att starta en företagskör
eller –orkester, dvs. att musicera tillsammans med andra mot ett gemensamt mål
utgör en god och kostnadseffektiv personalvård. I till exempel en Lasarettskör kan
läkare, sjuksköterskor, assistenter och administration tillsammans och utan sociala
gränsdragningar eller yrkesroller tillsammans göra musik, bli en del i ett stort
instrument under kompetent musikalisk ledning, och som arbetar mot ett gemensamt
mål i form av en konsert eller annat framträdande. Det här görs redan på många
sjukhus i landet.
Eller varför inte en Soc-orkester? Där alla, nybörjare och redan vana
instrumentalister sida vid sida repeterar och sedan konserterar under musikalisk
ledning.

Emellertid:
GotlandsMusiken har inte resurser att bidra till denna nya utveckling mer än att utföra
sin redan existerande musikaliska verksamhet. GM har kontakt med hela det
gotländska musiklivet och kan därigenom plocka fram den spetskompetens som
krävs för ovan nämnda förslag.
Här fordras sålunda politiska beslut i t ex hälso- och sjukvårdsnämnd eller
socialnämnd, så att biljetter kan köpas in till GMs offentliga föreställningar alternativt
köpa in tid från medverkande musiker, körledare och andra resurspersoner.
Visby, dag som nedan

Dag Franzén
Direktör GotlandsMusiken
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-16

HSN § 113

HSN § 113

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

HSN 2019/341
HSN-AU § 113

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar
efter revidering och lämnar det som sitt eget.

Region Gotlands folkhälsopolitiska program från 2009 ska revideras men har blivit
fördröjt i avvaktan på framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).
”Program för god och jämlik jämställd hälsa” ska förhålla sig till de övergripande mål
som ska vara vägledande för utvecklingen på Gotland och som kommer att uttryckas
i RUS. En ny RUS beräknas dock inte vara klar förrän vid årsskiftet 2020-2021 varför
regionstyrelseförvaltningen (RSF) har tagit fram detta program i väntan på en ny
RUS.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått möjligheten att yttra sig över förslag till
”Program för god och jämlik jämställd hälsa”. Regionstyrelsen som har remitterat
programmet vill att nämnden i sitt remissvar utvecklar sin syn på möjligheter att
arbeta utifrån föreslagna områden och strategier inom sin verksamhet. Remissvaret
har tagits fram i samarbete mellan personer med olika professioner inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Trots tveksamhet till om detta program är nödvändigt i väntan på RUSen ser hälsooch sjukvårdsförvaltningen positivt på att folkhälsofrågorna lyfts och synliggörs på
regional nivå. Förhoppningen är stor att folkhälsoperspektivet även blir en självklar
del av RUSen.
Förvaltningen har en rad synpunkter på programmets innehåll, prioriteringar och
strategier samt vad som ingår under respektive fokusområde.
Bedömning

Folkhälsoarbetet är ett viktigt område som behöver prioriteras inom alla Region
Gotlands verksamheter. Gemensamma övergripande styrdokument ger
förutsättningar för samarbete mellan nämnderna. Samarbetet är en styrka som ska
uppmuntras och tillvaratas. Då blir Region Gotlands unika organisation med både
region- och kommunuppdrag en framgångsfaktor som ger tydligt driv i de viktiga
frågorna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver lagstadgad verksamhet som inte kan väljas
bort. Det finns även nationella riktlinjer och rekommendationer som styr arbetet.
Även om hälso- och sjukvårdens uppdrag inom området är omfattande görs
avgörande delar också i andra verksamheter och förvaltningar. En stark samordning
och styrning från regionstyrelsen bedöms ge bättre förutsättningar att finna områden
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där arbetet behöver förstärkas och prioriteras. Allt för att nå maximal effekt av gjorda
insatser.
En RUS är under framtagande och där blir det regionala perspektivet än tydligare.
Folkhälsoperspektivet bör genomsyra ett sådant styrdokument. Då skapas
utvecklingskraft framåt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser inte att programmet i detta förslag till
utformning bidrar till hälso- och sjukvårdsnämndens prioritering och styrning av sin
verksamhet. Förvaltningen bedriver redan i dag ett förebyggande och hälsofrämjande
arbete.
Förvaltningen ser att en tydligare samordning och ledning av regionens interna arbete
i frågorna behövs på regionövergripande nivå. Förvaltningen ser också en otydlighet
var i styrningen det föreslagna programmet hör hemma. Som det nu är skrivet
upplevs det riktat enbart mot Region Gotlands verksamheter. Om programmets
innehåll integreras som en del i kommande RUS kan det bidra till att utveckla hela
Gotland.
Förvaltningen anser att programmets innehåll behöver förtydligas i relation till
styrkort och struktur för verksamhetsplaner genom att tydligare riktas mot samhället.
Om programmet beslutas att enbart gälla den egna regionala verksamheten har hälsooch sjukvårdsförvaltningen ett antal förslag för att förbättra dess genomförbarhet.
Dessa förslag presenteras mer ingående under ärendebeskrivningen i
tjänsteskrivelsen. Förvaltningen tror i så fall inte att program är rätt benämning.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Brittis Benzler (V) yrkar att följande mening tas bort i remissvaret:
”Det bör framgå i programmet att när RUSen är beslutad upphör programmet att
gälla. ”

Elin Bååth (V) yrkar att remissvaret kompletteras genom att:
• De områden som lyfts i brödtexten till respektive fokusområde också ges
korresponderande skrivningar under rubrikerna ”strategier”.
• Fokusområde 1 kompletteras med avseende på psykisk ohälsa, så att det inte enbart
behandlas utifrån ett perspektiv om våld
samt att följande redaktionella ändringar görs:
• Byt ”annan könsuppfattning” (sid 5) mot ”annan könsidentitet eller könssuttryck”
(i enlighet med gängse terminologi i bland annat Diskrimineringslagen)
• Kompletta källor ska anges.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
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Bakgrund HSN -AU § 113
Inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 oktober omarbetas några
delar av tjänsteskrivelsen utifrån arbetsutskottets resonemang.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2019
Remissversion Program för god jämlik jämställd hälsa
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
HSN 2019/341
7 oktober 2019

Karolina Samuelsson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Elisabet Drugge, processledare hälsofrämjande arbete
Gunnar Ramstedt, chefläkare
Elin Gottfridsson, nämndsekreterare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
remissvar och lämnar det som sitt eget.

Sammanfattning

Region Gotlands folkhälsopolitiska program från 2009 ska revideras men har blivit
fördröjt i avvaktan på framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).
”Program för god och jämlik jämställd hälsa” ska förhålla sig till de övergripande mål
som ska vara vägledande för utvecklingen på Gotland och som kommer att uttryckas
i RUS. En ny RUS beräknas dock inte vara klar förrän vid årsskiftet 2020-2021 varför
regionstyrelseförvaltningen (RSF) har tagit fram detta program i väntan på en ny
RUS.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått möjligheten att yttra sig över förslag till
”Program för god och jämlik jämställd hälsa”. Regionstyrelsen som har remitterat
programmet vill att nämnden i sitt remissvar utvecklar sin syn på möjligheter att
arbeta utifrån föreslagna områden och strategier inom sin verksamhet. Remissvaret
har tagits fram i samarbete mellan personer med olika professioner inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ser positivt på att folkhälsofrågorna lyfts och
synliggörs på regional nivå, men är tveksam till att detta program är nödvändigt i
väntan på RUSen. Nämndens förhoppning är att folkhälsoperspektivet blir en
självklar del av RUSen.
Förvaltningen har dessutom synpunkter på programmets innehåll, prioriteringar och
strategier samt vad som ingår under respektive fokusområde. Några redaktionella
förändringar föreslås också i texten.
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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-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/341

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förordar primärt att det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet arbetas in i RUSen. På förslag till program har hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ett antal förslag för att förbättra dess genomförbarhet (citat i
kursiv stil, med efterföljande kommentar).
Titeln ”Program för god jämlik och jämställd hälsa” är inte helt ändamålsenlig. Borde
kanske ta ett större perspektiv och omfatta social hållbarhet.
”Programmet ska ge verksamheterna stöd i arbetet med att minska skillnader i hälsa och därmed
främja jämlikhet och jämställdhet i samhället”.
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) ska ansvara för att stödja programmets
genomförande, utveckla samverkan och stå för gemensam uppföljning av
programmet. Det bör tydliggöras hur stödet på ett adekvat sätt kommer att hjälpa
förvaltningarna att uppfylla programmet, samt vem som kommer att hålla samman
och driva samverkan och uppföljning tillsammans med civilsamhället. Befintliga
strukturer som kan förstärkas genom att det hälsofrämjande arbetet får ta mer plats
bör omnämnas. Till exempel finns inom RSS-strukturen VuxenSam och BarnSam
och inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen också det hälsofrämjande rådet.
Programmet skulle ge mer kraft i arbetet om det var mer konkret och innehöll
tydligare prioriteringar. En ledningsstruktur som prioriterar programmet saknas.
Programmet avser en regiongemensam fråga och en tydlig samordning är en
framgångsfaktor. Samordning sker lämpligast från RSF då förvaltningen redan idag
har regionövergripande uppdrag och ansvar. Uppdraget behöver resurssättas för att
ge bästa möjliga förutsättningar för arbetet framåt. Arbetet måste ses som en helhet
och inkludera alla delar i samtliga förvaltningar och nämnder i den samlade
beskrivningen och samordningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bär ett stort
ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande men behöver draghjälp regionalt.
Programmet omfattar såväl invånare på Gotland som medarbetare inom Region
Gotland. Ska båda dessa perspektiv finnas med skulle en ökad tydlighet nås om de
separerades. Gotlandsperspektivet i fokusområdena bör vara en röd tråd genom hela
programmet. En förstärkning kan också vara att inkludera samverkan med externa
aktörer på Gotland, däribland Länsstyrelsen, näringslivet och föreningslivet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar ofta med stöd av det material som tas
fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I ett övergripande program bör
det finnas koppling dit. I detta fall skulle rapporten ”Minskade hälsoskillnader ett
gemensamt ansvar” kunna bidra till programmets utformning och innehåll.
För att underlätta förståelsen för programmet kan en förbättring vara att inkludera
mer fakta snarare än att hänvisa till andra dokument. De referenser som ändå finns
med bör anges på ett komplett sätt som förenklar återsökning. Under rubriken
utmaningar skulle en sammanfattande beskrivning av hälsoläget på Gotland ge en
ökad förståelse för kommande prioriteringar och strategier.
”Utmaningarna” som presenteras i programmet är snarast strategier, som till stora
delar upprepas under både utmaningar och fokusområden. En sammanfogning av
dessa delar skulle förtydliga programmet. De områden som lyfts i brödtexten till
respektive fokusområde bör få korresponderande skrivningar under rubrikerna
”strategier”.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/341

På sidan 5 i programmet står det ”annan könsuppfattning”. I enlighet med gängse
terminologi i bland annat diskrimineringslagen bör det stå ”annan könsidentitet eller
könsuttryck”.
Programmet består av fyra omfattande prioriteringsområden. För ökad förståelse bör
det beskrivas varför just dessa områden prioriterats.
I programmet borde det framgå vem som ansvarar för vad på olika nivåer inom
Region Gotland, exempelvis vem som ansvarar för att driva de olika strategierna som
presenteras efter varje fokusområde. Vad ansvarar regionstyrelseförvaltningen för
och vad förväntas av respektive nämnd/förvaltning?
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att tillhandahålla en hälsofrämjande
hälso- och sjukvård på lika villkor till dem som bor och vistas på Gotland.
Verksamheten är lagstadgad och kan således inte väljas bort. Det finns även
nationella riktlinjer och rekommendationer som styr arbetet.
Ett stärkt förebyggande arbete inom regionen kring god och jämlik hälsa kan ge stora
positiva effekter för hälso- och sjukvårdens verksamheter. Ett bristande
förebyggande arbete kan å andra sidan ge väldigt stora negativa konsekvenser med
ökade resursbehov och kostnader för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården
bidrar tillsammans med många aktörer i det förebyggande arbetet. Det kan handla
om utformningen av grönytor, idrotts- och kulturverksamhet, skolverksamhet och
äldreomsorg. För att hitta gemensam kraft är en samordning gemensamt i regionen
en viktig faktor.
I förvaltningens verksamhetsplan lyfts områden med utvecklingspotential och
områden där arbete pågår eller inletts som syftar till god hälsa hos gotlänningarna
och de som besöker ön. Inom förvaltningen finns ett hälsofrämjande råd där stor del
av folkhälsofrågorna bedrivs. I rådet finns representanter från olika delar av
förvaltningen och med olika professioner, samt regionens folkhälsostrateg.
Rapportering av arbetet sker årligen till hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med
verksamhetsberättelsen.
Hälso- och sjukvården vill lyfta fram tre styrkor och framgångsfaktorer med sitt
hälsofrämjande och förebyggande arbete:


Ett ökat intresse och engagemang hos många medarbetare i att stärka
patientens tilltro till sin egen förmåga, att ge stöd och ta till vara på de
resurser som en förändring av levnadsvanor kan ge för hälsan.



En lång tradition av att arbeta förbyggande inom exempelvis mödra- och
barnhälsovård samt tvärprofessionella inarbetade team ger en samsyn kring
betydelsen av hälsofrämjande arbete.



Nationella riktlinjer har inneburit ett ökat levnadsvanefokus inom stora delar
av hälso- och sjukvården.

Nedan presenteras kortfattat hur hälso- och sjukvården arbetar inom varje
fokusområde som beskrivs i det aktuella programmet. Övergripande kommentarer
lyfts även fram.
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Fokusområde 1: Barn och unga – en god start i livet
Övergripande kommentar: En viktig målgrupp där insatser behövs under många år
och på olika arenor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med fokusområdet för att främja barn och
ungas hälsa genom exempelvis:
- Förebyggande arbete mot våld samt kvinnofridsarbete
- Mer och mindre, insats till familjer med barn som riskerar övervikt
- Levnadsvanesamtal med föräldrar och blivande föräldrar
- Riktade hälsosamtal till alla 4-åringar (Bamsetidningen)
- Första linjen (tillsammans med socialnämnden)
- Socialpsykiatriska teamet (tillsammans med socialnämnden)
- MiniMaria (tillsammans med socialnämnden)
- BarnSam (regionövergripande)
Program för god och jämlik jämställd hälsa bör under fokusområde 1 kompletteras
med psykisk ohälsa så att det inte enbart behandlas utifrån ett perspektiv om våld.
Fokusområde 2: Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
Övergripande kommentarer:
Under fokusområde 2 är punkt 2 den mest relevanta gruppen att lyfta fram. Texten
under punkt 1 är mer av övergripande karaktär och bör därför flyttas till
programmets inledning.
Att medarbetare inom Region Gotland skulle vara en grupp med ökad risk för ohälsa
känns ologiskt varför det bör tas bort från fokusområdet.
Tobaksbruk bör nämnas under fokusområdet då personer som brukar tobak har
ökad risk för ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har påbörjat ett arbete i linje med den nationella
satsningen ”God och nära vård” där personcentrerad vård ingår och att möta varje
patient utifrån sina villkor, oavsett bakgrund och förutsättningar. Hälso- och
sjukvården behöver anpassa sig för att möta människor där de befinner sig. Ett
exempel är att vaccinationer genomförs på Birkagården istället för att kalla
målgruppen till en annan plats. Att arbeta med patientmedverkan är ett
utvecklingsområde för hälso- och sjukvården. Det hälsofrämjande arbetet skulle
främjas av att ytterligare förstärka denna förflyttning och i programmet kan
förtydligas att det sker inte bara inom hälso- och sjukvårdsnämndens
ansvarsområden utan kräver insatser också från övriga nämnder i regionen.
Fokusområde 3: Hälsosamt åldrande
Övergripande kommentar: Otydlig koppling till arbetslivet då medarbetarperspektivet
blandas in. Otydligt även kring när åldrandet inleds och vilken målgrupp som
omfattas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar inom fokusområdet genom exempelvis:
- Äldresjukvårdsteamet
- Fallförebyggande arbete
- Rökfria operationer (arbete inletts)
- Proaktivt arbete (tillsammans med socialnämnden)
- VuxenSam
Arbetsgivare som viktiga aktörer för folkhälsa är viktigt att lyfta fram. Beroende på
vägval för programmets inriktning (externt eller internt) behöver skrivningarna
antingen riktas mot arbetsgivare generellt eller till Region Gotland.
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Fokusområde 4: Inflytande och delaktighet
Övergripande kommentar: Väl beskrivet men saknar tydlighet kring ledning och
styrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar inom fokusområdet genom exempelvis:
- Journalen via nätet
- e-hälsotjänster
- Underlätta digitaliseringen för vård och behandling (tobakshjälpen)
- Samrådsgrupp HSN-SON

Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver lagstadgad verksamhet som inte kan väljas
bort. Det finns även nationella riktlinjer och rekommendationer som styr arbetet.
Även om hälso- och sjukvårdens uppdrag inom området är omfattande görs
avgörande delar också i andra verksamheter och förvaltningar. En stark samordning
och styrning bedöms ge bättre förutsättningar att finna områden där arbetet behöver
förstärkas och prioriteras. Allt för att nå maximal effekt av gjorda insatser.
Folkhälsoarbetet är ett viktigt område som behöver prioriteras inom alla Region
Gotlands verksamheter. Gemensamma övergripande styrdokument ger
förutsättningar för samarbete mellan nämnderna. Ett sådant samarbete är en styrka
som ska uppmuntras och tillvaratas. Då blir Region Gotlands unika organisation med
både region- och kommunuppdrag en framgångsfaktor som ger tydligt driv i de
viktiga frågorna.
En RUS är under framtagande. Där blir det regionala perspektivet ännu tydligare.
Folkhälsoperspektivet bör genomsyra ett sådant styrdokument. Då skapas
utvecklingskraft framåt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser inte att programmet i detta förslag till
utformning bidrar till hälso- och sjukvårdsnämndens prioritering och styrning av sin
verksamhet. Förvaltningen bedriver redan i dag ett förebyggande och hälsofrämjande
arbete.
Förvaltningen ser att en tydligare samordning och ledning av regionens interna arbete
i frågorna behövs på regionövergripande nivå. Förvaltningen ser också en otydlighet
var i styrningen det föreslagna programmet hör hemma. Som det nu är skrivet
upplevs det riktat enbart mot Region Gotlands verksamheter. Om programmets
innehåll integreras som en del i kommande RUS kan det bidra till att utveckla hela
Gotland.
Förvaltningen anser att programmets innehåll behöver förtydligas i relation till
styrkort och struktur för verksamhetsplaner genom att tydligare riktas mot samhället.
Om programmet beslutas att enbart gälla den egna regionala verksamheten har hälsooch sjukvårdsförvaltningen ett antal förslag för att förbättra dess genomförbarhet.
Dessa förslag framgår av ärendebeskrivningen i denna tjänsteskrivelse. Förvaltningen
tror i så fall inte att program är rätt benämning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2019
Remissversion Program för god jämlik jämställd hälsa
RS § 200, 2019-06-12
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

MBN § 240

MBN § 240

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

MBN 2019/8056

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-06-12 om remiss till nämnderna av Program för god
jämlik jämställd hälsa. Nämnderna har särskilt ombetts att utveckla sin syn på
möjligheter att arbeta utifrån föreslagna områden och strategier i egen verksamhet.
Bedömning

Nämnden har som arbetsgivare ett ansvar för att utveckla en hälsofrämjande
arbetsplats. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete i linje med programmet för god
jämlik hälsa bör involvera både förvaltningens medarbetare såväl som nämndens
företrädare. Ett antaget program bör föranleda en diskussion om implementeringen i
nämnd och förvaltning.
Aktivt främjande av social hållbarhet är en avgörande faktor i all god
samhällsplanering. Det knyter också an till mål 11 i FN:s Agenda 2030: Hållbara
städer och samhällen. Programmets fokusområden har direkta kopplingar till miljöoch byggnämndens verksamheter där programmets intentioner vidare kan
implementeras.
I linje med programmets intentioner är samhällsplaneringen ett viktigt instrument för
att säkerställa den sociala hållbarheten i våra livsmiljöer. Programmet lyfter sociala
mötesplatser, attraktiva utemiljöer och lekplatser, samt säkra och trygga
gemensamma miljöer som centrala faktorer i en jämlik, jämställd och socialt hållbar
livsmiljö. I planering är det därför avgörande att brukarperspektivet i än högre grad
än idag säkerställs genom tidiga medborgardialoger, samråd och karteringar,
exempelvis s.k sociotopkartering. Dessa verktyg bör användas i fler
planeringssituationer som del i eller utöver de formaliserade samråden enligt PBL.
Det är initialt resurskrävande att arbeta med extensiva samrådsformer, men positivt
för en långsiktigt hållbar planering. Nya samarbetsformer med externa parter och
konsulter är en väg att hantera resursfrågan. Ett exempel är den webbdialog med
fokus på publika platser som genomfördes i samarbete med konsult inför att
gestaltningskoncept för inre hamnen i Visby togs fram våren 2019.
I planering av nya bostadsområden är ett ensidigt fokus på kvantitet i produktion av
nya bostäder en stor risk, där just de sociala hållbarhetsmål programmet syftar till kan
vara de första som får stryka på foten. I högt exploaterade boendemiljöer finns en
stor risk att gårdsmiljöer och sociala, gemensamma ytor begränsas till förmån för
maximering av säljbar eller uthyrbar yta. Därmed riskerar socialt sämre hållbara
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Sammanträdesdatum 2019-10-22

MBN § 240

miljöer, för exempelvis barn och äldre, skapas. Det är därför av stor vikt att
planerarprofession och förtroendevalda gemensamt företräder och framhåller
brukarperspektivets betydelse, både vid utveckling av regionalt ägd mark och privat
mark. Även i bygglovsskedet är detta perspektiv viktigt att bevaka och företräda. Det
kräver en mer aktiv och bredare syftande dialog med exploatörer, ett arbete som kan
vara resurskrävande men som framför allt förutsätter politisk uppbackning.
Säkerhetsaspekten i fysiska miljöer tas upp i programmet. Samhällsplaneringen
behöver även här mer aktivt arbeta med gestaltning av stads- och boendemiljöer för
att skapa säkrare och trygga miljöer för alla. Det förutsätter inte minst ett nära
samarbete mellan planarkitekter, trafik- och parkplanerare. Den översiktliga skalan
med gestaltning av bebyggelse- och gatumiljöer och den mer detaljerade skalan med
belysning, park- och markplanering är båda viktiga för utveckling av trygga miljöer.
Programmet kan med fördel även under fokusområde 3, Hälsosamt åldrande, lyfta
samhällsplaneringens betydelse i implementeringen. Med en åldrande befolkning blir
olika typer av äldreboenden en allt viktigare del av samhällsbyggandet. Även dessa
miljöer kan vara mer eller mindre socialt hållbara. Här och i utveckling av miljöer för
andra samhällsfunktioner som skolor och vårdlokaler är en aktiv tidig dialog mellan
planerare, verksamheter och brukare en viktig framgångsfaktor.
Avslutningsvis kan också för miljö- och byggnämndens verksamheter nämnas
nämndens ansvar för s.k universell utformning, som nämns i programmet. Begreppet
är nytt, och avser vikten av tillgänglighet och användbarhet i gestaltning och design
av allt ifrån föremål till stadsmiljöer. Principen om universell utformning innebär att
samhället ska vara tillgängligt för så många som möjligt. En tillämpning av denna
princip, som också är bärande i den nya statliga arkitekturpolitiken, kan
förhoppningsvis få som främsta konsekvens att just brukarperspektivet i högre grad
än under de senaste decenniernas samhälls- och stadsplanering blir ett ledande
perspektiv i ett socialt hållbart och jämlikt samhällsbyggande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Christian Hegardt, stadsarkitekt. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Program för god jämlik jämställd hälsa, remissversion samt beslut RS 2019/575.
Sökande
Regionstyrelsen
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Christian Hegardt

Miljö- och byggnämnden

Remiss, Program för god jämlik jämställd hälsa.
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade 2019-06-12 om remiss till nämnderna av Program för god
jämlik jämställd hälsa. Nämnderna har särskilt ombetts att utveckla sin syn på
möjligheter att arbeta utifrån föreslagna områden och strategier i egen verksamhet.
Yttrande
Nämnden har som arbetsgivare ett ansvar för att utveckla en hälsofrämjande
arbetsplats. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete i linje med programmet för god
jämlik hälsa bör involvera både förvaltningens medarbetare såväl som nämndens
företrädare. Ett antaget program bör föranleda en diskussion om implementeringen i
nämnd och förvaltning.
Aktivt främjande av social hållbarhet är en avgörande faktor i all god
samhällsplanering. Det knyter också an till mål 11 i FN:s Agenda 2030: Hållbara städer
och samhällen. Programmets fokusområden har direkta kopplingar till miljö- och
byggnämndens verksamheter där programmets intentioner vidare kan implementeras.
I linje med programmets intentioner är samhällsplaneringen ett viktigt instrument för
att säkerställa den sociala hållbarheten i våra livsmiljöer. Programmet lyfter sociala
mötesplatser, attraktiva utemiljöer och lekplatser, samt säkra och trygga
gemensamma miljöer som centrala faktorer i en jämlik, jämställd och socialt hållbar
livsmiljö. I planering är det därför avgörande att brukarperspektivet i än högre grad än
idag säkerställs genom tidiga medborgardialoger, samråd och karteringar, exempelvis
s.k sociotopkartering. Dessa verktyg bör användas i fler planeringssituationer som del i
eller utöver de formaliserade samråden enligt PBL. Det är initialt resurskrävande att
arbeta med extensiva samrådsformer, men positivt för en långsiktigt hållbar
planering. Nya samarbetsformer med externa parter och konsulter är en väg att
hantera resursfrågan. Ett exempel är den webbdialog med fokus på publika platser
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Tjänsteskrivelse
MBN 2019/8056

som genomfördes i samarbete med konsult inför att gestaltningskoncept för inre
hamnen i Visby togs fram våren 2019.
I planering av nya bostadsområden är ett ensidigt fokus på kvantitet i produktion av
nya bostäder en stor risk, där just de sociala hållbarhetsmål programmet syftar till kan
vara de första som får stryka på foten. I högt exploaterade boendemiljöer finns en
stor risk att gårdsmiljöer och sociala, gemensamma ytor begränsas till förmån för
maximering av säljbar eller uthyrbar yta. Därmed riskerar socialt sämre hållbara
miljöer, för exempelvis barn och äldre, skapas. Det är därför av stor vikt att
planerarprofession och förtroendevalda gemensamt företräder och framhåller
brukarperspektivets betydelse, både vid utveckling av regionalt ägd mark och privat
mark. Även i bygglovsskedet är detta perspektiv viktigt att bevaka och företräda. Det
kräver en mer aktiv och bredare syftande dialog med exploatörer, ett arbete som kan
vara resurskrävande men som framför allt förutsätter politisk uppbackning.
Säkerhetsaspekten i fysiska miljöer tas upp i programmet. Samhällsplaneringen
behöver även här mer aktivt arbeta med gestaltning av stads- och boendemiljöer för
att skapa säkrare och trygga miljöer för alla. Det förutsätter inte minst ett nära
samarbete mellan planarkitekter, trafik- och parkplanerare. Den översiktliga skalan
med gestaltning av bebyggelse- och gatumiljöer och den mer detaljerade skalan med
belysning, park- och markplanering är båda viktiga för utveckling av trygga miljöer.
Programmet kan med fördel även under fokusområde 3, Hälsosamt åldrande, lyfta
samhällsplaneringens betydelse i implementeringen. Med en åldrande befolkning blir
olika typer av äldreboenden en allt viktigare del av samhällsbyggandet. Även dessa
miljöer kan vara mer eller mindre socialt hållbara. Här och i utveckling av miljöer för
andra samhällsfunktioner som skolor och vårdlokaler är en aktiv tidig dialog mellan
planerare, verksamheter och brukare en viktig framgångsfaktor.
Avslutningsvis kan också för miljö- och byggnämndens verksamheter nämnas
nämndens ansvar för s.k universell utformning, som nämns i programmet. Begreppet är
nytt, och avser vikten av tillgänglighet och användbarhet i gestaltning och design av
allt ifrån föremål till stadsmiljöer. Principen om universell utformning innebär att
samhället ska vara tillgängligt för så många som möjligt. En tillämpning av denna
princip, som också är bärande i den nya statliga arkitekturpolitiken, kan
förhoppningsvis få som främsta konsekvens att just brukarperspektivet i högre grad
än under de senaste decenniernas samhälls- och stadsplanering blir ett ledande
perspektiv i ett socialt hållbart och jämlikt samhällsbyggande.
Bilaga

Program för god jämlik jämställd hälsa, remissversion samt beslut RS 2019/575.

Christian Hegardt,

Johan Åberg

Stadsarkitekt

Samhällsbyggnadsdirektör

2 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

BUN § 118

BUN § 118

RS remiss. Program för god jämlik, jämställd
hälsa

BUN 2019/574
BUN au §79

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som
sitt eget.

Programmet för god jämlik, jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i
Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; gotlänningarna har bra
hälsa och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik, jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Förslag till yttrande:

Innehållet i förslaget till program för jämställd hälsa stämmer väl överens med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens hälsofrämjande, förebyggande och
kompensatoriska uppdrag samt med Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01.
Det saknas dock tydligare kopplingar till relaterade styrdokument.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att godkänna förvaltningens
förslag till yttrande som sitt eget med tillägget att lägga in tydligare kopplingar till
relaterade styrdokument.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att barn- och utbildningsnämnden
godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-24
Förvaltningens förslag till yttrande 2019-10-02
RS Remiss. Program för god jämlik, jämställd hälsa
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/574
24 september 2019

Maria Benczy
chef Barn- och elevhälsan

Barn- och utbildningsnämnden

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
som sitt eget.

Sammanfattning

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Region
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; Gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet om att gotlänningarna
har bra hälsa och mår bäst i landet.
Dessa fyra prioriterade fokusområden är:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Programmet innehåller även strategier kopplade till respektive fokusområde och
syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är utvalda utifrån de utmaningar som finns för
folkhälsan på Gotland med inriktning att fokusera där det bedöms få störst effekt,
istället för att fokusera på befolkningen som helhet.
Genomförande av programmet för god jämlik jämställd hälsa ska ske genom
omsättning av programmets strategier till styrning i verksamheterna genom
verksamhetsplan och vid behov aktivitets/handlingsplaner. Uppföljning och
redovisning av aktiviteter görs i samband med verksamheternas delårsrapporter och
bokslut.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/574

Bedömning

Förvaltningen anser att innehållet stämmer väl överens med förvaltningens
hälsofrämjande, förebyggande och kompensatoriska uppdrag samt med
Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01. Förvaltningen föreslår därför att barnoch utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Remissversion-Program för god jämlik jämställd hälsa. Datum 2019-06-12. Ärende nr
RS 2019/575

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-25

GVN § 95

GVN § 95

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd
hälsa

GVN 2019/211
GVN au § 76

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget med tilläggen:
o Elevhälsan bör stärkas för att möjliggöra ett mer förebyggande
arbete.
o Programmet för god jämlik jämställd hälsa bör kortas ner och
essensen bör lyftas fram samt bör det säkerställa att terminologin och
källhänvisningarna är korrekta.

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Region
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; Gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet om att gotlänningarna
har bra hälsa och mår bäst i landet.
Dessa fyra prioriterade fokusområden är:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Programmet innehåller även strategier kopplade till respektive fokusområde och
syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att besluta i enlighet med
förvaltningens förslag med tillägget att lägga in tydligare kopplingar till relaterade
styrdokument.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Aino Friberg Hansson (S), föreslår att elevhälsan bör stärkas för att möjliggöra ett
mer förebyggande arbete.
Ordförande ställer proposition på Ainos förslag och finner att det vinner bifall.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-25

GVN § 95

Forts. GVN § 95
Malin Åberg (C) föreslår att Programmet för god jämlik jämställd hälsa bör kortas
ner och essensen bör lyftas fram samt bör det säkerställa att terminologin och
källhänvisningarna är korrekta.
Ordförande ställer proposition på Malin´s förslag och finner att det vinner bifall.
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag med tilläggen i de båda yrkandena.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Cecilia Herdenstam (Fi) vill föra till protokollet att hon stödjer Aino Friberg Hansson
(S) yrkande.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-24
Förvaltningens förslag till yttrande
Remiss -Program för god jämlik jämställd hälsa
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande

GVN 2019/211
29 oktober 2019

Remissinstans: RS 2019/575

RS Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Sammanfattning

Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Region
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025; gotlänningarna har bra hälsa
och mår bäst i landet.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa (giltighetsperiod 2019–2023) pekar ut fyra
prioriterade fokusområden för att nå det övergripande målet om att gotlänningarna
har bra hälsa och mår bäst i landet.
Dessa fyra prioriterade fokusområden är:
1. Barn och unga - En god start i livet
2. Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
3. Hälsosamt åldrande
4. Inflytande och delaktighet
Yttrande:

Innehållet i förslaget till program för jämställd hälsa stämmer väl överens med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens hälsofrämjande, förebyggande och
kompensatoriska uppdrag samt med Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01.
Det saknas dock tydligare kopplingar till relaterade styrdokument.
Elevhälsan bör stärkas för att möjliggöra ett mer förebyggande arbete.
Programmet för god jämlik jämställd hälsa bör kortas ner och essensen bör lyftas
fram samt bör det säkerställa att terminologin och källhänvisningarna är korrekta.

Andreas Unger
Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 36

Program god jämlik jämställd hälsa

RS 2019/575

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsens utan eget yttrande.

På uppdrag av regionstyrelsen 2015-10-29, § 306 har förslag till program för god
jämlik jämställd hälsa tagits fram. Programmet ska ersätta Folkhälsopolitiskt program
från 2009. Program för god jämlik jämställd hälsa ska förhålla sig till de övergripande
mål som är vägledande för folkhälsan på Gotland. Syftet med programmet är att
precisera vad Region Gotland behöver fokusera på inom området för att bidra till de
övergripande målen. Det påvisar prioritering och möjliggör fokusering och samordning av folkhälsoarbetet inom Region Gotland.
Efter genomförda förändringar är regionsstyrelseförvaltningens bedömning att
programmet kommer ge stöd till förvaltningar, bolag och stiftelser för folkhälsoarbetet. Regionstyrelseförvaltningen anser det viktigt att ersätta det folkhälsopolitiska
programmet och att konkretisera de övergripande mål som finns i Vision 2025.
Programmet kommer även att fungera utifrån kommande RUS eftersom både
programmet och RUS utgår från samma underlag om bilden av folkhälsan och dess
utmaningar på Gotland. Programmet utgör ett viktigt styrdokument för folkhälsoarbetet. När en ny RUS är på plats och behov av konkretiseringsprogram har tydliggjorts finns möjlighet att integrera detta program i ett bredare program för social
hållbarhet.
För att underlätta implementering och styrning av det gemensamma folkhälsoarbetet
inom Region Gotland planeras att inrätta ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland. Inom ramen för nätverket sker planering av hur kunskapspåfyllnad
och stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och stiftelse, för samverkan över
verksamhetsgränser. I nätverket samordnas också insatser och uppföljning av
programmet.
Programarbetet har tagit hänsyn till barnperspektivet och samtliga diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).
Ekonomiskt perspektiv har beaktats genom att programmet inriktas på fokusområden och strategier som ger störst effekt på skillnader i hälsa. Det lyfter även
fram tidiga insatser, främjande och förebyggande arbete, vilket på lång sikt ger
ekonomiska vinster.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 36 forts
RS 2019/575
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cora Juniwik, strateg och Veronica Hermann, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S), Thomas Gustafson (V) och Adam Lagerstedt (L) föreslår att
programmet kompletteras inom vissa områden samt att redaktionella ändringar
införs. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat
underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-29
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1181
24 januari 2020

Katrin Rindlaug

Uppföljning av handlingsplanen för EU-deklarationen
Jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR).
Förslag till beslut i Regionfullmäktige

•
•

Informationen godkänns
Regionstyrelsen får i uppdrag att göra ny handlingsplan för arbetet med
jämställdhetsintegrering.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den
europeiska jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess
samarbetspartners. CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. SKL, Sveriges
kommuner och landsting har också (2006) ställt sig bakom deklarationen.
Den 14 december 2015 undertecknades deklarationen under regionfullmäktiges
sammanträde. Vid underskrift av deklarationen förbinder sig regionen att till centralt
CEMR-kansli lämna in en handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet
för jämställdhet.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska
verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland;
- lämnade in en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
- genomför jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade
områden
- genomför aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser
genomförs
- regelbundet offentliggöra rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.
Enligt handlingsplanen ska en rapport lämnas till fullmäktige under 2019.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1181

Region Gotland lämnade in en handlingsplan 2017-11-06 med följande fyra insatser:
1)Jämställdhetsplan
Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån
arbetsgivarperspektivet.
Jämställdhetsplanen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy
2009-12-14, diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för
mandatperioden 2016–2018. Jämställdhetsplanen revideras 2019, arbete pågår.
2)Strategi för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor
Regionfullmäktige antog en ny strategi 2019-03-05.
Arbetet med förslag till strategi har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått jämställdhetsstrateg
från regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg, socialförvaltningens samordnare gällande våld i nära relationer och chefen för
barn- och elevhälsan från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna
i arbetsgruppen har varit länken mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld
mot kvinnor för att identifiera och säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de
implementeras. Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de strategiska
vägvalen. Berörda förvaltningar arbetar för att implementera och följa upp strategin.
Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom
nätverk och kunskapsspridning.
3)Utvecklad förmåga att göra jämställdhetsanalyser
Arbetet med att utveckla förmågan har gjorts i samverkan med regeringsuppdraget
Jämställd regional tillväxt. Utifrån könsuppdelad data blir det möjligt att analysera
verksamheten utifrån jämställdhetsperspektiv, att se mönster utifrån kön.
Olika insatser görs med strävan att integrera jämställdhetsanalyser i befintlig
styrmodell. Aktiviteter har gjorts med ett flertal föreläsningar, workshops med
problematisering av befintligt text-, bild- och dataunderlag, case-diskussioner och
kollegiala utbyten med data och textbearbetning för jämställdhetsanalys.
Resultat:
- 2018 års verksamhetsberättelser från respektive förvaltning har inkommit med långt
fler jämställdhetsanalyser än tidigare.
- förnyad och utökad bildbank med inkluderande bilder utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna.
- projektutvecklingsteam har inlett insatser för jämställdhetsintegrerad projekt- samt
företagsstöd
- Region Gotland medverkar i SKL-insats för erfarenhetsutbyte, Modellregioner,
tillsammans med Region Värmland och Region Västerbotten.
- processer för jämställd vägledning har skett med en rad förbättringsåtgärder för
respektive yrkesgrupp och/eller elevstöd/möte
- processer för jämställdhetsintegrering för projekten inom Hållbara Gotland
4)Jämställdhetsintegrera Regional utvecklingsstrategi
I direktivet för projektet att ta fram en ny RUS finns tydligt beskrivet att
jämställdhetsintegrering av strategin ska genomföras och kunskap från arbetet med
jämställd regional tillväxt ska tas tillvara.
Arbetet med framtagandet pågår och resurser med särskild kompetens kring
jämställdhetsintegrering deltar i projektet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1181

Bedömning

Sedan Region Gotland undertecknade deklarationen har mycket hänt på
jämställdhetsområdet. Ett stort arbete läggs ner på att integrera
jämställdhetsperspektivet i den nya regionala utvecklingsstrategin. En nyss antagen
strategi för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor ger särskilt
stöd till de olika verksamheterna för det fortsatta arbetet mot våld. Det finns en
tydlig trend i att verksamheterna har blivit bättre på att ta fram jämställdhetsanalyser
som grund till sitt planeringsarbete.
Samhällsdebatten med roten i #metoo-rörelsen har de senaste åren präglats av att
bristen på jämställdhet har belysts ur olika perspektiv. Samtidigt visar den just också
att det återstår mycket kvar att göra.
Behovet av fortsatta insatser är uppenbart. Handlingsplanen som togs fram i
samband med undertecknandet av jämställdhetsdeklarationen innehöll ett antal
särskilt angelägna områden att jobba vidare med för att stärka jämställdhetsarbetet.
Bedömningen är att en ny handlingsplan behövs för ett systematiskt arbetssätt kring
jämställdhetsintegrering. En framtagningsprocess kan i sig utgöra ett kraftfullt
verktyg. Produkten i form av en ny handlingsplan utgör därefter ett tydligt
prioriteringsunderlag för olika insatser som kan följas upp.
När ärendet ”Uppföljning av handlingsplanen för EU-deklarationen Jämställdhet
mellan kvinnor och män” behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott 191106
(RSau § 315) återremitterades ärendet med en begäran om en tydlig processplan.
Gällande processen för handlingsplanen som togs fram 2017 fastställdes den av
regiondirektören varefter de planerade aktiviteterna togs omhand i respektive
verksamhet med stöd av jämställdhetsstrategen.
Nu föreslagen handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering framöver tas
fram av regionstyrelseförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar.
Framtagandet av aktiviteter synkroniseras med processen för förvaltningarnas
respektive verksamhetsplan. Handlingsplanen kommer även innehålla aktiviteter på
förvaltningsövergripande nivå som planeras i samråd med förvaltningarna.
Rapportering av respektive förvaltningarnas insatser sker i ordinarie
rapporteringsstrukturer. Den samlande processen vid framtagandet och
uppföljningen av en handlingsplan för regionen utgör en grund för att kunna
redovisa en samlad bild av jämställdhetsintegreringsarbetet till regionstyrelsen.
Med anledning av ovanstående föreslås därför att beslut fattas om att Regionstyrelsen
tar fram en ny handlingsplan för det fortsatta jämställdhetsarbetet i linje med den
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå (CEMR-deklarationen).
Beslutsunderlag

RS 2014/214 Undertecknande av europeiska jämställdhetsdeklarationen
RS 2015/71 Jämställdhetsplan för Region Gotland 2016-2018
RS 2015/810 CEMR handlingsplan
RS 2017/897 Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor
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Handlingsplan CEMR-deklarationen
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den
europeiska jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess
samarbetspartners. CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. SKL, Sveriges
kommuner och landsting har också (2006) ställt sig bakom deklarationen.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska
verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland ska:
- inom två år göra en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
- genomföra jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade
områden
- genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser genomförs
- regelbundet offentliggöra rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.
Deklarationens sex principer, som grundläggande för arbetet är:
•

Jämställdhet är en grundläggande rättighet

•

För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas

•

Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning
för ett demokratiskt samhälle

•

Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet

•

Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för
att främja jämställdhet

•

Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Region Gotland har arbetet med handlingsplanen inom den politiskt tillsatta
referensgruppen för Jämställdhet. Inriktningen i handlingsplanen följer andra styrdokument
samt insatser, och flera enheter inom Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att
genomföra aktiviteterna enligt handlingsplan.

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-62181 Visby

E-postregiongotland@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se

Uppdragsmall

Region Gotland
Region Gotland

"Uppdrag

Handlingsplan
* Uppdragsgivare

Peter Lindvall, regiondirektör
"Övergripande ansvar

Lisa Stark, enhetschef
"Övergripande mål utifrån den nationella jämställdhetspolitiken

•

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

•

.Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

•

Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter
och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

•

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

•

Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

•

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

"Delmål

Jämställdhetsplanen följs upp enligt plan, ansvarig HR-enheten
Regional strategi mot våld i nära relationer, revideras under 2017, följs upp varje
mandatperiod.
Jämställdhetsanalyser, beskrivningar och analys bygger på könsuppdelad statistik samt att det
finns indikatorer för att mäta och följa upp jämställdhet såväl i Region Gotlands egen
verksamhet som ur ett regionalt tillväxtperspektiv.
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Vilka deluppdrag ingår?

l)Jämställdhetsplan, Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån
arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14,
diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandatperioden 2016—
2018. Jämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk referensgrupp, (se bilaga,
aktivitetsplan)

2)Regional strategi mot våld i nära relationer (Se bilaga, projektplan för revidering)
3)Utvecklad förmåga att göra jämställdhetsanalyser (se bilaga, aktivitetsplan för jämställd
tillväxt)
4)Jämställdhetsintegrera Regional utvecklingsstrategi (Se bilaga, projektdirektiv)

* Rapportering

Sändes till nationella samt internationella CEMR-kansliet
Kommunikationsplan

Intern kommunikation om deluppdragen:
- handlingsplanen i sin helhet, KLG
- jämställdhetsplan, HR-nätverk
- regional strategi mot våld i nära relation, RSSS
- jämställdhetsanalys, ekonominätverk samt kvalitetsnätverk
- jämställd regional utveckling och tillväxt, styrgrupp RUS
Extern kommunikation, t ex information via media, möten i näringslivsråd, andra samrådsoch nätverksgrupper
Rapportering till RS, förslagsvis genom temamöte om det strategiska jämställdhetsarbetet.

Kopplingar till andra uppdrag och projekt

Jämställdhetsplan
Regional strategi mot våld i nära relation
Koncernstyrningsprocessen
Regional utvecklingsstrategi
Jämställd regional tillväxt
Genomförandet av program för hållbar tillväxt
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*Tidplan - översiktlig

Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2016—2018 och uppföljning sker årligen i samband
med årsredovisning genom könsuppdelad statistik, medarbetarenkät samt frågor till
förvaltningarna enligt regionstyrelsens anvisningar.
Regional strategi mot våld i nära relationer, revideras under 2017, följs upp varje
mandatperiod.
Jämställdhetsanalyser, beskrivningar och analys bygger på könsuppdelad statistik samt att det
finns indikatorer för att mäta och följa upp jämställdhet såväl i Region Gotlands egen
verksamhet som ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Arbetet pågår 2017-2018.
Jämställdhetsintegrerad regional utvecklingsstrategi, beslut i Rf feb 2019 .
Handlingsplanen i sin helhet och eventuella förslag till revidering rapporteras till
regionfullmäktige 2019.

Politisk styrning av uppdrag

Uppdraget givet av regionstyrelsen (2014-11-26, § 367)
Politisk referensgrupp har medverkat i framtagande av plan och prioritering av deluppdrag.
Deluppdrag regional strategi för våld i nära relation beslutas i regionfullmäktige.
Deluppdrag jämställd regional utveckling, beslutas i regionfullmäktige.
Deluppdrag jämställdhetsanalyser, beslutat i regionstyrelsen och rapporteras dit.
Återrapport om planen i sin helhet till regionfullmäktige under 2019.

* Da tu m

Peter Lindvall, Vegiondirektör

*Underskrift

Lisa Stark, enhetschef

4(5)

l
R&gion Gotland
Region Gotland

Uppdragsmall

5(5)

Strategi för att
förebygga och
motverka mäns
våld mot kvinnor,
Region Gotland
2019-2022
Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2019-03-05
Gäller 2019-2022
Ärendenr RS 2017/897
Version [1.0]

Strategi för att förebygga och motverka mäns våld
mot kvinnor, Region Gotland 2019-2022
Innehåll
1.

Inledning ..............................................................................................................2

2.

Syfte ......................................................................................................................2

3.

Region Gotlands strategiska vägval .....................................................................2
Målsättningen Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.............................. 3

3.1

3.1.2

Utöka insatser till våldsutövare.................................................................................... 3

3.1.1

Förstärka det våldspreventiva arbetet .......................................................................... 3

Målsättningen Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och barn .......................................................................................................................... 4
3.2

3.2.2

Skydd och stöd .......................................................................................................... 4

3.2.1

Upptäckt av våldsutsatthet ......................................................................................... 4

3.3

Målsättningen Förbättrad kunskap och metodutveckling ........................................................ 4

3.3.1

Kunskap och metodutveckling ..................................................................................... 4

4.

Implementering och uppföljning ..........................................................................5

5.

Mäns våld mot kvinnor .........................................................................................5

6.

5.1

Definitioner ....................................................................................................................... 5

5.2

Nationellt politiskt delmål att utgå ifrån ................................................................................ 5

5.3

Nationell strategi ............................................................................................................... 6

Lagar .....................................................................................................................7

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

Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor,
Region Gotland 2019-2022

1. Inledning
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om kön, makt och sexualitet har en grundläggande betydelse för alla former av mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld
och förtryck såväl som prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Våldet leder
till mänskligt lidande som motverkar ett socialt hållbart samhälle. Det leder till ojämlikhet
och ojämställdhet i hälsa och leder till stora samhällskostnader för bland annat hälso- och
sjukvården, rättsväsendet, socialförsäkringar och det sociala välfärdssystemet.
Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper.
Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på lång sikt. Våld är
ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som är resurskrävande och kräver samverkan mellan olika myndigheter. Den nationella jämställdhetspolitiken har därför ett delmål
som säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin pekar ut på vilket sätt vi ska
verkställa den nationella politiken. Region Gotland har utifrån den nationella strategin1 valt
de inriktningar som bedöms ha störst effekt för perioden 2019-2022. Strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att förverkliga prioriterade delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.2 Vidare utgör strategin
ett deluppdrag i handlingsplanen enligt CEMR: s europeiska jämställdhetsdeklaration som
undertecknades i regionfullmäktige i december 2015 (RF § 305, 2015). Strategin stämmer
också väl överens med Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023 framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län 2018.
Arbetet med förslaget till strategier har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått jämställdhetsstrateg från regionstyrelseförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg, socialförvaltningens samordnare gällande våld i nära relationer och chefen för barn- och elevhälsan från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna i arbetsgruppen har varit länken
mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld mot kvinnor för att identifiera och
säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de implementeras. Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de strategiska vägvalen.

2. Syfte
Syftet med strategin är att förverkliga de delar av den nationella politiken som är prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar. Strategin ska följas
upp för eventuell revidering under mandatperioden 2019-2022.
3. Region Gotlands strategiska vägval
I den nationella strategin (se kapitel 5) finns fyra övergripande målsättningar:
 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn
 Effektivare brottsbekämpning
 Förbättrad kunskap och metodutveckling
1

En tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ur Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
2
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-6-mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
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Av den nationella strategins fyra målsättningar har tre valts ut inom ramen för denna
strategi. Det fjärde målet - effektivare brottsbekämpning – är en del av det arbetet som gör
inom ramen för Region Gotlands samverkansöverenskommelse med polisen.
Den nationella strategin har regionaliserats utifrån Region Gotlands kartläggning och
analys. Utifrån de tre valda målsättningarna har berörda förvaltningar kartlagt, sorterat
och identifierat behov samt därmed gjort strategiska vägval för respektive nationell målsättning. Det mesta av det arbetet har gjorts i den av RSS utsedda arbetsgruppen. Utöver
det har de strategiska vägvalen förankrats i respektive förvaltningars ledningsgrupper.
Berörda förvaltningar har därmed förbättrat förutsättningarna för en god implementering.
Som underlag för nämndernas insatser samt utifrån de utvalda nationella målsättningarna har följande strategiska vägval gjorts:
3.1

Målsättningen Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
3.1.1

Förstärka det våldspreventiva arbetet

Det våldspreventiva arbetet är en del av det grundläggande jämställdhetsarbetet. Det handlar om
att förhindra att våld över huvud taget uppstår samt att förmå den som utövar våld att upphöra
med det. Preventiva insatser ska vara både av primärt (till hela befolkningen) samt sekundärt slag
(till de grupper som har förhöjd risk att utöva eller utsättas för våld). Det är viktigt att arbeta brett
och aktivt med maskulinitetsfrågor och machonormer för att komma till rätta med orsakerna bakom
mäns våld mot kvinnor
Insatser i en bred samverkan är en central del för att kunna förstärka det våldspreventiva arbetet
inom Region Gotland.

3.1.2

Utöka insatser till våldsutövare

Den huvudsakliga utgångspunkten för strategin är att förebygga mäns våld mot kvinnor. I det ligger både att förhindra att våld uppstår, och att våld upprepas. Det innebär att bakomliggande orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet är avgörande.
Insatser riktade till våldsutövaren är en viktig del av ett förbyggande arbete mot våld.
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Målsättningen Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för

våldsutsatta kvinnor och barn
3.2.1

Upptäckt av våldsutsatthet

Kvinnors och flickors utsatthet för våld kännetecknas bl.a. av att de i jämförelse med män och pojkar oftare utsätts för våld av närstående, i första hand av män men även av kvinnor, t.ex. när våld
och förtryck motiveras av föreställningar om kollektiv heder. Det finns en mängd hinder för den
våldsutsatta kvinnan eller flickan att berätta om sin utsatthet för omvärlden och att söka stöd för att
ändra sin situation. Så länge endast en mindre del av kvinnors och flickors utsatthet för våld kommer till det offentligas kännedom begränsas möjligheten att utveckla insatser på området.
Insatser för kunskapsspridning och utvecklingsarbete för att upptäcka våldsutsatthet är centralt i
arbetet med skydd och stöd. Särskild kunskap krävs för upptäckt av hedersrelaterat våld och förtryck.

3.2.2

Skydd och stöd

För att kunna förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas måste den våldsutsatta eller barnet som bevittnat våldet skyddas och få stöd. Stödet ska utgå från den enskilda individens
behov och barnets bästa. Vad gäller barn är sambandet mellan att uppleva våld mot en förälder och
att själv vara direkt utsatt för våld mycket starkt.
Insatser till våldsutövaren bidrar till att förhindra våldet.
Som brottsoffer och våldsutsatt ska du ha rätt till skydd från ytterligare våld samt rätt till stöd för
att bearbeta dina upplevelser, men även stöd i praktiska frågor i samband med exempelvis skyndsamt byte av bostad.
Ideella kvinnojourer är viktigt som komplement till offentliga stödfunktioner.
Samverkan mellan offentliga och ideella stödverksamheter är av stor vikt för att stödet till den
våldsutsatta ska bli så bra som möjligt.

3.3

3.3.1

Målsättningen Förbättrad kunskap och metodutveckling

Kunskap och metodutveckling

Kunskap, utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet sker genom utbildning, behovsanalys och uppföljning. Det skapar förutsättningar för ett hållbart arbete över tid.
Insatser för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor hos berörda yrkesgrupper och beslutsfattare
på alla samhällsnivåer stärker ett långsiktigt arbete med mäns våld mot kvinnor.
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4. Implementering och uppföljning
En del av de insatser som görs på området mäns våld mot kvinnor är lagstadgade (se kapitel 6.)
 En strategi formulerar vägval som underlag för prioriteringar i berörda verksamheter.
 Berörda förvaltningar beskriver utifrån Region Gotlands styrmodell på vilket sätt
som de avser implementera och följa upp strategin i sin planering.
 Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och uppföljning genom nätverk och kunskapsspridning.
 Under mandatperioden 2019 – 2022 ska en övergripande uppföljning göras med
eventuella förslag till revidering av strategin.
5. Mäns våld mot kvinnor
5.1

Definitioner

Per Isdal, psykolog och psykoterapeut, startade Alternativ till Vold i Norge, Europas första
behandlingscentrum för med män med våldsproblematik. Han definierar våld:
”Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot
sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”3
FN: s definition enligt deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor lyder på följande
sätt:
"Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att
leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det
sker i det offentliga eller privata livet."4
5.2

Nationellt politiskt delmål att utgå ifrån

Ett av sex delmål i nationella jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, våld
och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Regeringen har i formulering av strategin ett särskilt fokus på kopplingen mellan maskulinitet och våld. Det omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel med människor för sexuella ändamål.
När det gäller våld i nära relationer så utövas det huvudsakligen, men inte uteslutande, av
män mot kvinnor. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer, exempelvis
att ge stöd och hjälp till homo- eller heterosexuella män och kvinnor samt transpersoner
som utsätts för våld i nära relationer. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar inte heller
uteslutande kvinnor och flickor utan också pojkar och män. Att enbart tala i könsneutrala
3
4

Svensk översättning utifrån Per Isdal, «Meningen med volden», 2000
I originaltext: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

5 (8)

Region Gotland

Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor,
Region Gotland 2019-2022

termer osynliggör det vanligaste våldet i nära relationer, en man som utövar våld mot en
närstående kvinna. Det gör våldet svårare att förebygga och bekämpa. Det är därför viktigt
att prata både om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och om arbetet mot våld i nära relationer.
Eftersom området är komplext är det svårt att för en strategi hitta ett namn som leder tanken till alla delar som omfattas. Regeringen har valt att benämna den nationella strategin
som förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor. Även Region Gotland har
valt att som övergripande begrepp använda mäns våld mot kvinnor i rubriken till strategin.
Nedan används en bild för att visa sambandet mellan olika typer av våld.
Bild - Sambandet mellan mäns våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Statistik visar att större delen av det våld som sker i nära relationer utövas av män mot
kvinnor. Bilden illustrerar att mäns våld mot kvinnor inrymmer större delen av det våld
som sker i nära relationer. Bilden visar även att mäns våld mot kvinnor är en del av det våld
som män utövar i en rad olika sammanhang, inklusive det män riktar mot andra män i offentliga miljöer.
5.3

Nationell strategi

Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt, att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra både
att våld utövas och att våld upprepas.
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Det kräver effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.
Samhället ska bli bättre på att upptäcka våld och kunskapen om våldets utbredning och
fungerande arbetssätt behöver öka. Arbetet mot våld måste vara väl samordnat mellan berörda aktörer på samtliga nivåer. Styrning, samordning och uppföljning av arbetet mot
mäns våld mot kvinnor ska stärkas.
Den nationella strategin relaterar till att frågan om mäns våld mot kvinnor är konsekvensen
av ett ojämställt samhälle med en maktobalans mellan könen. Regeringen betonar särskilt
förebyggande insatser och mäns delaktighet. Kunskap, metoder och samordning på området har utvecklats, men utvecklingen av arbetet mot våld bygger fortsatt i stor utsträckning
på tillfälliga satsningar.

6. Lagar
Lagar inom vård, omsorg, socialtjänst och skola reglerar ansvar för förebyggande och motverkande av våld.
Socialtjänstlag, SFS 2001:453
5 kap. – om stöd och hjälp från socialtjänst
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver.
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som
barnet behöver.

14 kap. – anmälningsplikt angående barn som far illa
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av
stöd och skydd.
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Skollag, SFS 2010:800

29 kap. – barn som far illa
13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30
5 kap. – barn som far illa
8 § Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12-14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Region Gotland

Jämställdhetsplan 2016–2018

Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14,
diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandat-perioden
2016–2018. Jämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk referensgrupp.

Region Gotlands Likabehandlingspolicy
Region Gotlands vision i Likabehandlingspolicy är att likabehandling är grunden för
organisationens värderingar. Arbetsgivare ser, förstår, värdesätter och tillvaratar
medarbetares olikheter.
I likabehandlingspolicyn framgår att arbetet med likabehandling omfattar både jämställdhet
och mångfald.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen fastslår att alla arbetsgivare ska bedriva ett aktivt och målinriktat
jämställdhetsarbete, samverka med arbetstagarna om aktiva åtgärder samt upprätta en
plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år.
Diskrimineringslagen omfattar i sin helhet sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt Diskrimineringslagen utgår jämställdhetsplanen utifrån kön och med lagkrav på
åtgärder kopplade till etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I Region
Gotland tas hänsyn till att kön samverkar med andra diskrimineringsgrunder.

Politisk avsiktsförklaring mandatperiod 2014–2018
I den politiska avsiktsförklaringen lyfts särskilt:
Kvinnor och män ska kunna välja att arbeta heltid
 Kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
 Region Gotland ska arbeta för att motverka osakliga löneskillnader


Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

I Region Gotland finns en viljeinriktning om att utvidga definitionen av kön i
jämställdhetsplansarbetet med en tredje könskategori. Region Gotland har för avsikt att
successivt införa person med annan könsidentitet som ytterligare benämning utöver kvinna
och man.
Idag är det inte möjligt att tillämpa fullt ut eftersom regionens statistikgrundande system
och andra verktyg inte är så konstruerade. Definitionen person med annan könsidentitet
införs från 2016 i de regiongemensamma medarbetarenkätsundersökningar som
genomförs.
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Arbetsgivaransvar
Regionfullmäktige beslutar om inriktning av regionens jämställdhetsarbete såsom
likabehandlingspolicy och jämställdhetsplan
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning av det interna
jämställdhetsarbetet i regionen sker.
Styrelse/nämnd ansvarar för att jämställdhetsplanen implementeras och att
jämställdhetsarbete bedrivs i förvaltningen och att resultatet årligen redovisas i enlighet
med
regionstyrelsens anvisningar.
Förvaltningschefen har huvudansvar för att jämställdhetsarbetet bedrivs inom
förvaltningens olika verksamheter och redovisar årligen resultatet till styrelse/nämnd.
Jämställdhetsplanen kan kompletteras med förvaltningsspecifika aktiviteter vid behov.

Giltighet och uppföljning
Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2016–2018 och uppföljning sker årligen i samband
med årsredovisning genom könsuppdelad statistik, medarbetarenkät samt frågor till
förvaltningarna enligt regionstyrelsens anvisningar. Samordning sker på ledningskontoret.
Region Gotland ska under perioden 2016–2018 arbeta aktivt mot nedanstående
jämställdhetsplanens mål och effektmål. De aktiviteter som ska genomföras för att uppnå
målen finns beskrivna i bilagan ”Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan”. I
bilagan framgår vem som är ansvarig för att aktiviteterna genomförs samt hur uppföljning
ska ske. I bilagan redovisas kartläggning av nuläget som blir utgångsläget inför nästa års
uppföljning och analys. Aktiviteterna kan komma att förändras under perioden 2016–2018.

Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning.
Mål 1.1

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

Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever i högre grad att arbetsförhållanden är likvärdiga
jämfört med föregående år.
Mål 1.2

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

Andelen oönskade deltidsanställningar har minskat
för kvinnor och män jämfört med föregående år.
Mål 1.3

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

Kvinnors och mäns sjuktal har minskat jämfört med
föregående år.

Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.
Mål 2.1

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

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet upplever i
högre grad att de har likvärdiga möjligheter att kombinera
föräldraskap och arbete jämfört med föregående år.
Mål 2.2

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

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

Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare
utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.
Mål 3.1

Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

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

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet ska
vara införstådda med hur Region Gotland arbetar med
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.
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Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.
Arbetsgivaren ska anstränga sig för att få en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper
och särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterande könet.
Mål 4.1

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

Andelen av det underrepresenterade könet ska öka
i de yrkesgrupper som inte är jämnt fördelade.
Mål 4.2

Region Gotlands rekryteringar ska vara fria från
diskriminering.
Effektmål

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

Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder
främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika
kategorier av arbetstagare.
Mål 5.1

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

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

Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10–11 §§)
Arbetsgivaren ska var tredje år kartlägga och analysera osakliga löneskillnader samt upprätta
en handlingsplan.
Mål 6.1

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

Ärendenr RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
har minskat jämfört med föregående år.
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Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018
Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

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

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

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

Ledningskontoret,
förvaltning

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

Kontinuerligt under
2016–2018. *

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

Ledningskontoret,
förvaltning

Samtalsunderlag framtaget

2016

3. Genomför arbetsplatsträffar med hjälp
av framtaget samtalsunderlag.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av lika och likvärdiga
rättigheter mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Redovisa andelen oönskad
deltidsanställning samt redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits

Kontinuerligt under
2016–2018. *

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

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

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

Förvaltning, chef

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

Kvinnors och mäns sjuktal har
minskat jämfört med föregående år.

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

Förvaltning, chef

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

Förvaltning, chef

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

Kontinuerligt under
2016–2018. *

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

Förvaltning, chef

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

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.
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Män

3,8

Kvinnor

Män

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

4,1

Kvinnor
5,0

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Min psykosociala arbetsmiljö är tillfredsställande

Män

3,6

Kvinnor

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

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

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

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

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

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

Förvaltning, chef

Upplevelsen av likvärdiga rättigheter
mäts i medarbetarenkät.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Se över förläggning av mötesstruktur
och arbetstider.

Förvaltning, chef

I medarbetarsamtalet och samtal
vid arbetsplatsträffar.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

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

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

1. Kartlägg uttag av föräldraledighet
och vård av barn.

Förvaltning, chef

Redovisning av statistik från
HR-systemet

Kontinuerligt under
2016–2018. *

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

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Genomsnittligt uttag av föräldraledighetsdagar
perioden december 2013–november 2014

Män

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

Män

6,3%

Kvinnor

11,3%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Kvinnor

0,9%
1,4%

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0%

På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete och föräldraskap

Män

4,1

Kvinnor

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

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

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

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

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

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

Förvaltning, chef

Följs upp i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

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

Tid

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

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

2,0%har svarat ja

Män

3,0%har svarat ja

Kvinnor
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

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

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

80
0
7
0
8
1
1
8
0

20

40

60

80

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

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

10
0
3
1
0
0
1
1
0

2

4

6

8

10
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Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

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

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

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

Förvaltning, chef

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

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 4.2
Region Gotlands rekryteringar
ska vara fria från
diskriminering.

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

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

Ledningskontoret

Översyn genomförd.

2016

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

Ledningskontoret

Andelen chefer som har
genomgått utbildningen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Medarbetare, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

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

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

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

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

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

Förvaltning, chef

Mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Chefer, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

Kvinnor

100%

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Män

Män

4,0

69%

80%
50% 50%

60%

Kvinnor

48% 52%
31%

40%

4,2
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

4,0

5,0

20%
0%

Koncernledningsgruppen

Avdelningschefer

Enhetschefer

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

I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min
kompetensutvecklingsplan

Män

4,0

Kvinnor

Män

3,1

Kvinnor

3,1
0,0

1,0

2,0

3,0

3,7
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

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

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

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

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

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

Ledningskontoret,
förvaltning.

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

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Lönekartläggning 2014

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

Kvinnor

Män

70000

30000

60000

29000

50000

28000

40000
30000

27000

20000

26000

10000

26988

25000

0

Män

14
15 9
019
20 9
024
25 9
029
30 9
034
35 9
039
40 9
044
45 9
049
50 9
054
55 9
059
60 9
064
65 9
069
70 9
074
9

Kvinnor

10
0-

Fast kontant månadslön

80000

30574

31000

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

28000

27479

27500
27000
26500
26000
25500
25000

24742

24500
24000
23500
Kvinnor

Män
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 37

Uppföljning av handlingsplanen för EUdeklarationen Jämställdhet mellan kvinnor
och män (CEMR)

RS 2019/1181

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen godkänns.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att göra ny handlingsplan för arbetet med
jämställdhetsintegrering.
• Handlingsplanen ska redovisas för regionstyrelsen under kvartal 4 2020.
•

Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den
europeiska jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess
samarbetspartners. CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. SKL, Sveriges
kommuner och landsting har också (2006) ställt sig bakom deklarationen.
Den 14 december 2015 undertecknades deklarationen under regionfullmäktiges
sammanträde. Vid underskrift av deklarationen förbinder sig regionen att till centralt
CEMR-kansli lämna in en handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet
för jämställdhet.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska
verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland;
-

lämnade in en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
genomför jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade
områden
genomför aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser
genomförs
regelbundet offentliggöra rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.

Enligt handlingsplanen ska en rapport lämnas till fullmäktige under 2019.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 37 forts
RS 2019/1181

Sedan Region Gotland undertecknade deklarationen har mycket hänt på jämställdhetsområdet. Ett stort arbete läggs ner på att integrera jämställdhetsperspektivet i den
nya regionala utvecklingsstrategin. En nyss antagen strategi för förebyggande och
motverkande av mäns våld mot kvinnor ger särskilt stöd till de olika verksamheterna
för det fortsatta arbetet mot våld. Det finns en tydlig trend i att verksamheterna har
blivit bättre på att ta fram jämställdhetsanalyser som grund till sitt planeringsarbete.
Samhällsdebatten med roten i #metoo-rörelsen har de senaste åren präglats av att
bristen på jämställdhet har belysts ur olika perspektiv. Samtidigt visar den just också
att det återstår mycket kvar att göra.
Behovet av fortsatta insatser är uppenbart. Handlingsplanen som togs fram i samband med undertecknandet av jämställdhetsdeklarationen innehöll ett antal särskilt
angelägna områden att jobba vidare med för att stärka jämställdhetsarbetet.
Bedömningen är att en ny handlingsplan behövs för ett systematiskt arbetssätt kring
jämställdhetsintegrering. En framtagningsprocess kan i sig utgöra ett kraftfullt
verktyg. Produkten i form av en ny handlingsplan utgör därefter ett tydligt prioriteringsunderlag för olika insatser som kan följas upp.
När ärendet ”Uppföljning av handlingsplanen för EU-deklarationen Jämställdhet
mellan kvinnor och män” behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06,
§ 315 återremitterades ärendet med en begäran om en tydlig processplan.
Gällande processen för handlingsplanen som togs fram 2017 fastställdes den av
regiondirektören varefter de planerade aktiviteterna togs omhand i respektive
verksamhet med stöd av jämställdhetsstrategen.
Nu föreslagen handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering framöver tas
fram av regionstyrelseförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar.
Framtagandet av aktiviteter synkroniseras med processen för förvaltningarnas
respektive verksamhetsplan. Handlingsplanen kommer även innehålla aktiviteter på
förvaltningsövergripande nivå som planeras i samråd med förvaltningarna.
Rapportering av respektive förvaltningarnas insatser sker i ordinarie rapporteringsstrukturer. Den samlande processen vid framtagandet och uppföljningen av en
handlingsplan för regionen utgör en grund för att kunna redovisa en samlad bild av
jämställdhetsintegreringsarbetet till regionstyrelsen.
Med anledning av ovanstående föreslås därför att beslut fattas om att regionstyrelsen
tar fram en ny handlingsplan för det fortsatta jämställdhetsarbetet i linje med den
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå (CEMR-deklarationen).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 37 forts
RS 2019/1181
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Katrin Rindlaug, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att handlingsplanen redovisas för regionstyrelsen under
kvartal 4 2020.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/1273
14 januari 2020

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Verksamhetsstöd RF Sisu Gotland (tidigare Gotlands
Idrottsförbund och Sisu Gotland) 2020
Förslag till beslut

•

Gotlands Idrottsförbund beviljas stöd om 1 385 000 kronor för 2020.

•

SISU Idrottsutbildarna Gotland beviljas stöd om 640 000 kronor för 2020.

Sammanfattning

Under många år har Gotlands Idrottsförbund (GI) fått stöd från kultur- och
fritidsförvaltningen (KFF) baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas
av distriktsförbunden. GI har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och
medlen är ett regionalt stöd. Genom överenskommelse där belopp är anges och
villkor ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt (KFN § 43, 2015-06-02).
Enligt överenskommelsen 2017 ska utbetalning ske under förutsättning att det
regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen genomförs.
Förvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att utbetalat stöd
uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter ett belopp
riktat särskilt till Gotlands Idrottsförbund i sin årliga budget. Aktuellt belopp betalas
ut till Gotlands Idrottsförbund mot inlämnande av föregående års årshandlingar.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrog 2013-12-10, § 95, till förvaltningen att i dialog
med SISU utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem.
Sedan 2009 har folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserat sig på
á-priser per lärgrupp, kurs, föreläsning, utvecklingsarbete och kulturprogram. Då
SISU:s verksamhet ökar, ökar också det utlovade stödet, vilket innebär att förvaltningens budget för stöd till SISU överskrids.
2016 beviljades en fast summa och övriga avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och SISU upphörde att gälla.
Förvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att utbetalat stöd
uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter ett belopp
riktat särskilt till SISU Idrottsutbildarna i sin årliga budget.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1273

Årets belopp betalas ut till SISU mot inlämnande av föregående års årshandlingar.
Från och med 1 januari 2020 genomförs en sammanläggning av Gotlands
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till RF SISU Gotland. GI:s, (stödja, leda
och företräda) och SISU:s (folkbildning, utbildning) uppdrag finns fortfarande kvar
och särredovisas ekonomiskt.
Ärendebeskrivning

Det regionala uppdraget innebär att GI inom sitt verksamhetsområde skall:
1) Stödja SDF
betala ut stöd till specialdistriktsförbunden inom Gotlands idrottsförbunds
verksamhetsområde.
Effekt: Region Gotland säkerställer via GI att specialdistriktsförbunden kan utföra sina
åtaganden
Mätetal: Antal kr/SDF, Antal projekt/arrangemang/stödområden som SDF:en utfört
under året.
2) Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, etnicitet,
ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet att delta i,
och ta del av idrottsverksamheten.
Effekt: ökad upplevelse av god hälsa på lika villkor
Mätetal: Antal föreningar, Antal medlemmar/ åldersgrupp < 7, 7-20, 21-65, 65 >
fördelat på kön
3) Samordna, förmedla och bygga kunskap
vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland. Främja
förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället. Skapa och utveckla
nätverk och mötesplatser.
Effekt: Ökad medvetenhet om varandra (de olika aktörerna) och deras kompetenser.
Nya projekt och profilområden som skapar tillväxt för Gotland
Mätetal: Antal möten och projekt samt externa medel som beviljats, i syfte att skapa
tillväxt för Gotland
4) Sörja för att föreningslivets verksamhet håller hög kvalitet samt bidra med
kunskapsutveckling och förmedling inom idrotts- och folkhälsoområdet (bredd
och spets)
hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt vara en plattform
för idrottslig utveckling. Genomföra årlig undersökning där medlemmarna i föreningarna
får svara på frågor om stöd och bidrag, förnyelse och utveckling samt frågor om hur man
upplever stödet från GI.
Effekt: Trygg, säker, upplyst och framgångsrik idrottsrörelse på Gotland
Mätetal: Resultat av undersökning
5) Synliggöra och kommunicera
Tillsammans med Region Gotland, Kultur- och fritidsavdelningen, synliggöra stödet till
idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners genom att genomföra 1-2
möten med föreningslivet per år.
Effekt: Öka kunskapen om föreningsstöd, roller och relationer. Ökad insyn om
föreningslivets behov och förutsättningar. Medvetandegjort regionens stöd till idrotten.
Mätetal: Antal tillfällen, utöver ovanstående, där Region Gotlands stöd synliggjorts.
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En av förutsättningarna är att Sisu visar på att man jobbar utifrån statens mål till
folkbildning;
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället, och bidra till att bredda intresset för och öka
delaktigheten i kulturlivet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att budgeterat belopp ska betalas ut till
Gotlands Idrottsförbund och till Sisu Idrottsutbildarna.

Beslutsunderlag

Rekvireringen av distriktsstöd RF Sisu Gotland
Verksamhetsinriktning RF Sisu Gotland

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RF SISU Gotland
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2019-12-20

KFA,
Angelica Andersson-Fihn
Per Wallstedt
Rekvirering av Distriktsidrottsstödet för RF SISU Gotland
(Gotlandsidrottsförbund och SISU-Idrottsutbildarna)
De rutiner som beslutades i RS 20181212 innebar att GI och SISU två
gånger per år vid en muntlig föredragning för RS AU presentera
kommande års verksamhet samt redovisa vid det andra tillfället. Vid
kontakter med tjänstemän i november/december så har vi fått beskedet
att muntliga presentationer inte längre finns utrymme för. Vi har blivit
uppmanade att äska medlen och göra det med en
Verksamhetsinriktning som beskriver kommande två år. Den
verksamhetsplan som skulle föredras muntligen redovisar vi självklart
om så att utrymme finns att följa tidigare tagna beslut.
Från och med 1 januari 2020 genomförs en sammanläggning av
Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till RF SISU
Gotland. GI:s, (stödja, leda och företräda) och SISU:s (folkbildning,
utbildning) uppdrag finns fortfarande kvar och särredovisas ekonomiskt
Gotlands Idrottsförbund (GI) som Länsidrottsförbund och med uppdrag
att samordna, leda och företräda idrottsrörelsen på Gotland äskar
härmed 2020 års distriktsstöd på 1.385.000 kr (1.356.000 med 2%
indexuppräkning) och SISU Idrottsutbildarna rekvirerar 640.000 kr i
enlighet med förra årets beslut
I samband med äskandet bifogas verksamhetsinriktning, som ligger
som grund för RF SISU Gotlands årsstämma i mars.
Med vänlig hälsning
GOTLANDS IDROTTSFÖRBUND
Bo Ronsten
Distriktsidrottschef
Bilaga:
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Verksamhetsinriktning 2020-2021
Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning att styra, leda och prioritera verksamheten för RF-SISU Gotland de två nästkommande åren, samt att fokusera på ledorden
stödja, leda, företräda, utveckla och utbilda

idrotten på Gotland.
Verksamhetsinriktningen för Gotlandsdistriket har sin plattform och stöd i den centrala
idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsinriktning

5

Verksamhetsinriktning 2020-2021

Utmaningar 2020/2021
Gotländsk idrott
RF-SISU Gotland har som stödorganisation
till sina 184 medlemsföreningar, fördelat
på 50 idrotter, en betydande del i ett varierat
fritidsutbud. 2018 genomfördes 31 967 sammankomster och 325 033 deltagartillfällen
i åldern 7–25 år. Idrottens spridning är från
Fårö i norr till Hoburgen i söder representerad i nästan alla socknar och 110 av våra 184
föreningar erbjuder aktiviteter för barn och
ungdomar.
Välutbildade ledare är en förutsättning för att
möta framtidens utmaningar. Tillsammans
med våra SDF genomför vi all ledarutbildning
inom den gotländska idrotten men även den
generella grundtränarutbildningen som genomgår en uppdatering till form och innehåll.
Gotländsk idrott ska erbjuda en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan
och vill träna och tävla i en idrottsförening
under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn och att ungdomar
stannar länge inom föreningsidrotten, oavsett
om de vill motionera, träna eller tävla.
Ledorden är:
Så många som möjligt, så länge som möjligt i
så bra verksamhet som möjligt.
För att uppnå detta så behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld.
Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar ska känna gemenskap i en
idrottsförening. För att locka fler behöver
idrottsrörelsen också utveckla nya tränings
och tävlingsformer som efterfrågas och tillgången till anläggningar behöver säkerställas.
En stor del av föreningsledarnas tid och föreningens resurser går idag åt till att underhålla
idrottsanläggningar.
Som stödorganisation har idrottsrörelsen ett
ansvar att bibehålla det engagemang som
3 500 ideellt arbetande ledare genomför
årligen. Vi genomför processarbeten med våra
SDF och IF för att säkerställa detta.
Idrotten på Gotland är beredd att ta ett extra
ansvar för att hjälpa våra nysvenskar att hitta
en plats i det gotländska samhället via den

lokala idrottsföreningen. Att jobba med attityder och värderingar är en förutsättning för att
detta ska bli framgångsrikt. Via folkbildningen
genomförs kontinuerligt diskussioner om allas
rätt att vara med, oavsett kön, sexuell läggning
religionstillhörighet, bakgrund eller ambition.
Detta genomförs återkommande i ledarutbildningar och föreningsutvecklingsprocesser.
Svensk idrotts värdegrund är:
• glädje och gemenskap
• demokrati och delaktighet
• allas rätt att vara med
• rent spel
Gotländsk idrott är viktig för det gotländska
samhället, vi är delaktiga i ett 20-tal råd,
partnerskap och nätverk. Allt ifrån att säkerställa goda förutsättningar för våra idrottares
resande till att utveckla en av våra viktigaste
näringar, besöksnäringen. Idrottens betydelse
med 120 000 gästnätter är stor för det gotländska samhället.
Vårt engagemang omfattar givetvis även
landsbygdsutveckling och god tillgänglighet till
idrottsmiljöer. Vårt jobb med att skapa förutsättningar för ungdomar som vill utvecklas
i sitt idrottande och bo kvar under gymnasietiden innebär att vi måste fortsätta skapa
regionala förutsättningar i samverkan med
Region Gotland.
Den gotländska idrottsrörelsens förmåga att ta
samhällsansvar visar sig även via våra arbetsmarknadsprojekt. Kommande år vill vi
utveckla stöd och matchning i samverkan med
föreningar och SDF.
Vi har ett omfattande internationellt utbyte.
Som en av 24 medlemsöar i IGA (Island Games
Association) deltar vi i NatWest Island Games, förberedelser inför tävlingarna 2021 har
börjat.
Kommande år vill vi jobba med att ta fram en
Evenemangsstrategi och utveckla outdoorverksamhet. Under 2020-2021 kommer vi att
erbjuda stöd i att digitalisera föreningslivets
administration, vår ambition är att bli en än
starkare aktör för folkhälsa på Gotland.
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Strategi 2025
Svensk idrottsrörelse har identifierat utmaningart och tagit fram en strategi mot 2025. De
strategiska målen är beskrivna nedan:

1 Livslångt idrottande
Övergripande mål
-Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att
idrotta i förening under hela livet. Alla ska känna sig välkomna oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi vill att rekryteringen av barn ska vara fortsatt hög. Föreningsmiljön behöver därför
vara glädjefylld och utvecklande med plats för nya tränings- och tävlingsformer. Även det starka
ledarskapet kännetecknar denna föreningsmiljö. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar
internationellt.

2 Idrottens värdegrund är vår styrka
Övergripande mål
-Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund som bygger på följande fyra områden: glädje
och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. All verksamhet
inom idrottsrörelsen ska genomsyras av värdegrunden och bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens
idéprogram Idrotten vill. För att uppnå detta är folkbildning och utbildning viktiga inslag.

3 Idrott i förening
Övergripande mål
Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta
i förening. För att uppnå detta behöver medlemskapet moderniseras och möjligheterna till engagemang förenklas. Även här är folkbildning och utbildning viktiga inslag, särskilt för ledare inom
området föreningsutveckling. Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer behöver öka.

4 Idrotten gör Sverige starkare
Övergripande mål
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör genom utveckling inom de strategiska områdena; Livslångt idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka och Idrott i förening, resulterar sammantaget i att idrottsrörelsen blir en ännu starkare samhällsaktör än idag.
Poltitiker och andra beslutsfattare behöver bli medvetna om den samhälsnytta idrotten bidrar
med. För att lyckas med detta behöver den gemensamma opinions- och påverkanskraften ytterligare stärkas.

s
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Strategiskt arbete för utveckling

I verksamhetsinriktningen anges vad RF-SISU Gotland och särskilt ska prioritera i arbetet 2020–2021. Detta följs
sedan upp i verksamhetsberättelserna. Målen hänger ihop och bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i
förening, behöver idrottsrörelsen stärka arbetet med värdegrunden, vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta
fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra Gotland starkare.
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Utvecklingsresor mot 2025

Samhället förändras i allt snabbare takt
och idrottsrörelsen står inför utmaningar
Det står klart att svensk idrott måste göra
något annorlunda för att närma sig de övergripande målen inför 2025. Verksamhetsinriktningen utgår från fem utvecklingsresor som
har identifierats under svensk idrotts strategiska arbete och har kompletterats med en sjätte
Gotlandsspecifik resa.
De benämns som utvecklingsresor eftersom
varje resa är en långsiktig strävan mot de
övergripande målen 2025.
Inom varje förbund pågår en egen resa, men
detta görs inte isolerat. Vi är många och vi
hjälps åt. Svensk idrott gör en gemensam resa
där RF leder, stödjer och företräder idrottsrö-

relsen och SISU Idrottsutbildarna bildar och
utbildar i riktning mot målen.
Utifrån idrottsrörelsens önskade läge 2025
och de fyraåriga insatserna som beskrivs i den
strategiskaplanen, är nedanstående verksamhet särskilt prioriterat 2020-2021.
Utvecklingsresorna
1. En ny syn på träning och tävling
2. En modern förening som engagerar
3. Inkluderande idrott för alla
4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
5. Ett stärkt ledarskap
6. Idrotten gör Gotland starkare
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UTVECKLINGSRESA 1

En ny syn på träning och tävling

Önskat läge 2025
År 2025 har vi en idrottsrörelse där alla får
plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra
förutsättningar. Träning och tävling utformas
så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.
Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av
rörelseförståelse är i centrum vilket gör att
fler får fysiska förutsättningar att idrotta mer.
Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till
egen förmåga och en möjlighet att utveckla
och förbättra sin prestation.
Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre
och såväl den blivande som redan aktive elitidrottaren sporras att nå sin verkliga potential.
Det ger förutom fler utövare totalt sett, också
fler framgångsrika elitidrottare och internationella medaljer.
Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med
varandra och med andra aktörer. Det finns
alternativ för människor med olika ambitio-

ner – inom idrottsrörelsen, hela livet. 2025 har
idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer,
stödsystem och beteenden vilket bidragit till
att medlemmarna är mer aktiva under längre
tid. Det är naturligt att idrotta i en förening
under hela livet.
Under 2020-2021 ska vi:
• I nära samarbete med SDF och IF på Gotland
leda och samordna idrottsrörelsens
utvecklingsresa kring en ny syn på träning
och tävling.
• Tillhandahålla kunskapsunderlag och kompetensstöd till SDF och föreningar gällande
såväl idrott för barn och ungdomar som
vuxna och äldre.
• I samarbete med Region Gotland hitta former för att förbättra folkhälsan.
• Tillsammans med SDF och idrottsföreningarna vidareutveckla Samsyn Gotland.
• Verka för att den regionala anläggningsstrategin får en praktisk tillämpning.
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UTVECKLINGSRESA 2

Den moderna föreningen engagerar

Önskat läge 2025
2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang
och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet
är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund,
ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i
linje med svensk idrotts mål.
Människor vill engagera sig och är stolta över
att vara en del av sin förening och av svensk
idrott.
Föreningen har antagit nya former där
grunden är människors vilja att vara med och
bidra i föreningen. Föreningens möten hålls i
såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och
öppenhet.

Under 2020-2021 ska vi:
• Etablera en modell för administrativt stöd
till förbund och föreningar som bygger på
digitaliserade och effektiviserade
processer.
• Tillhandahålla kunskap och stöd kring
engagemang, medlemskap, ledning,
organisering och ideellt arbete i förening.
• Genomföra pilotprojekt för att utveckla
moderna former för att leda och organisera
en förening.
• Utveckla en modell tillsammans med arbetsmarknaden som ger administrativt och
praktiskt stöd till föreningar och som även
kan hjälpa individer komma in på arbetsmarknaden.
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UTVECKLINGSRESA 3

Inkluderande idrott utifrån
individens förutsättningar

Önskat läge 2025
2025 känner sig alla människor i olika åldrar
med olika förutsättningar, bakgrund och förmåga välkomna till en idrottsförening.
Träning utvecklas efter individens kapacitet
vilket utvecklar rörelseförståelse.
2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen
befolkningen i Sverige.
Möjligheten att träna, tävla och engagera sig
i en förening är inte beroende av individens
ekonomiska förutsättningar eller var man är
bosatt.

Under 2020-2021 ska vi:
• Stärka arbetet för fler och tillgängliga
anläggningar och idrottsmiljöer.
• Jobba med att stärka idrotten i idrottssvaga
områden
• Stödja förbund och föreningar i arbetet
med att inkludera grupper inom idrottsrörelsen
som idag inte ses som norm.
• Höja medvetandegraden och kunskapsnivån,
genom utbildning och folkbildning, kring normer och strukturer inom idrotten.
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UTVECKLINGSRESA 4

Jämställdhet för en
framgångsrik idrott

Önskat läge 2025
2025 har vi en jämställd idrott. För Idrottsrörelär en jämställd verksamhet en förutsättning
för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott.
Alla ska har samma makt att forma idrotten och
sitt deltagande i idrottsrörelsen.
Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att
utöva och leda idrott.
Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten
utformar verksamheten så att den ger alla som
deltar en trygg gemenskap.
Alla har lika stort inflytande i beslutande och
rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning
av uppdrag utformas så att alla har lika stora
möjligheter att medverka. Att Idrottsrörelsen

tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet är en självklarhet.
Under 2020-2021 ska vi:
• Tillämpa jämställdhetsintegrering i den gotländska idrottsrörelsen.
• Stärka kunskapen avseende jämställdhet
för att utgöra ett bättre stöd för förbund
och föreningar.
• Säkerställa att samtliga utbildningar och
mötesplatser genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
• Genomföra en bildnings- och utbildningssatsning avseende jämställdhet i förbund
och föreningar, göra ”ett steg till”.
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UTVECKLINGSRESA 5

Ett stärkt ledarskap

Önskat läge 2025
2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i
alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder
enligt svensk idrotts värdegrund.
Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande.
Förutsättningarna för att vara idrottsledare är
anpassade efter olika individers livssituation.
Svensk idrott har attraktiva ledarutbildningar
med hög kvalitet på alla nivåer.
Samtal om utveckling, normer och värderingar
är levande i föreningar och förbund.
Att ha varit idrottsledare är en stark merit för
framtida karriär och svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.

Under 2020-2021 ska vi:
• Stärka idrottsledarens roll i det gotländska
samhället
• Tydliggöra och fortsätta implementeringen
av idrottsrörelsens etiska kod i
syfte att förstärka idrottens värdegrund.
• Synliggöra och kommunicera det ideella
ledarskapet.
• Genomföra en bildnings- och utbildningssatsning tillsammans med ledare, tränare
och anställda med fokus på idrottens idé
och värdebaserade ledarskap.
• RF-SISU Gotland arrangerar all idrottsledarutbildning på Gotland.
• Stödja organisationsledarskapet i idrotten
med bland annat kompetensutveckling.
• Utbilda ledare och föreningar i trygg idrott.
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UTVECKLINGSRESA 6

Idrotten på Gotland,
en viktig samhällsaktör

Önskat läge 2025
2025 har den gotländska idrotten en stark
position i det gotländska samhället. Idrotten är
en självklar aktör i den viktiga besöksnäringen.
Gotländsk idrott erbjuder verksamhet för alla
åldrar och ambitioner.
Vi är en självklar samverkanspart för förebyggande och rehabilitering av sjukdomar via vårt
folkhälsoarbete. Idrotten är en bidragande
orsak till att Gotland upplevs som en magisk
plats.
Idrotten är för många det första mötet med
gotländsk gästfrihet och gott värdskap. Idrotten på Gotland erbjuder den naturliga mötesplatsen för internationella idrottsmöten och

vår samverkan med näringslivet möjliggör
detta.
Under 2020–2021 ska vi:
• Delta i det regionala tillväxtarbetet
• Fortsätta vårt engagemang inom besöksnäringen och fortsätta stärka idrottens roll.
• Beskriva engagemanget, insatserna och
förutsättningar för de ideella ledarna inom
idrotten
• Synliggöra idrottens kraft via lyskraftsevenemang som Idrottsgala och idrottens dag
• Fortsätta stärka idrottens roll i det gotländska samhället.
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Förutsättningar för utveckling

5 viktiga förutsättningar för utveckling
i 2 eller flera av våra utvecklingsresor
Kommunikation
För att kunna skapa engagemang för förändringsresorna krävs att de är väl förankrade
inom idrotten och med de organisationer vi
önskar samverka. En förutsättning för att
lyckas med detta är att vi stärker vår förmåga
att kommunicera, att vi bedriver ett proaktivt
kommunikationsarbete och att vi integrerar
kommunikation i alla delar av verksamhetsinriktningen.
Bildning, utbildning och utveckling
Den stora förändringen mot 2025 behöver ske
i var och en av våra föreningar. Kraften, motivationen och engagemanget till detta behöver
komma inifrån. Vi bidrar till att locka fram, förstärka och vidmakthålla detta genom ett varierat och uthålligt arbete med olika bildningsinsatser. Föreningar där bildning, utbildning och
utveckling är ständigt närvarande frågor är
också bättre rustade för de förändringsresor
som ligger framför oss. Alla resor ställer dessutom krav på kompetensutveckling.
Digitalisering
Idrottsrörelsen står inför en digital transforma-

tion på alla nivåer, något vi behöver rusta oss
för att kunna leda och stödja. Transformationen är helt nödvändig dels för att underlätta
för och avlasta ledarskapet i rörelsen och dels
för att öppna upp vår rörelse för att bli mer
tillgänglig och inkluderande. Nya smarta digitala lösningar är relevanta i de flesta utvecklingsresorna.
Medarbetare och arbetsmiljö
Våra medarbetare och deras relationer med
föreningar, förbund, kommuner och andra är
alltjämt vår viktigaste resurs. Vi behöver fortsatt och kontinuerligt arbeta med processer
kring rekrytering, personalutveckling och vårt
interna arbete för ständiga små förbättringar.
Samverkan internt och externt
Vår ambition är att nå ut till och utveckla en
samverkan med merparten av våra föreningar
och SDF samt att vidareutveckla relationen
med Region Gotlands olika förvaltningar samt
med Länsstyrelsen. Dessutom fortsätta vår
samverkan med gotländska idrottsrörelsen i
ambition att stärka förutsättningar för våra
medlemmar.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 38

Verksamhetsstöd RF SISU Gotland 2020

RS 2019/1273

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Gotlands Idrottsförbund beviljas stöd om 1 385 000 kronor för 2020.
• SISU Idrottsutbildarna Gotland beviljas stöd om 640 000 kronor för 2020.
•

Under många år har Gotlands Idrottsförbund (GI) fått stöd från kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas av
distriktsförbunden. GI har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och
medlen är ett regionalt stöd. Genom överenskommelse där belopp är anges och
villkor ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt (kultur- och fritidsnämnden
2015-06-02, § 43). Enligt överenskommelsen 2017 ska utbetalning ske under förutsättning att det regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen genomförs.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att
utbetalat stöd uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter
ett belopp riktat särskilt till Gotlands Idrottsförbund i sin årliga budget. Aktuellt
belopp betalas ut till Gotlands Idrottsförbund mot inlämnande av föregående års
årshandlingar.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrog 2013-12-10, § 95, till förvaltningen att i dialog
med SISU utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem. Sedan 2009 har
folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserat sig på á-priser per
lärgrupp, kurs, föreläsning, utvecklingsarbete och kulturprogram. Då SISU:s verksamhet ökar, ökar också det utlovade stödet, vilket innebär att förvaltningens budget
för stöd till SISU överskrids. År 2016 beviljades en fast summa och övriga avtal
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och SISU upphörde att gälla. Förvaltningens
bedömning är att framtida bidrag bör innebära att utbetalat stöd uppgår till ett
budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter ett belopp riktat särskilt till
SISU Idrottsutbildarna i sin årliga budget. Årets belopp betalas ut till SISU mot
inlämnande av föregående års årshandlingar. Gotlands Idrottsförbund (GI) som
Länsidrottsförbund och med uppdrag att samordna, leda och företräda idrottsrörelsen på Gotland ansöker om 2020 års distriktsstöd på 1 385 000 kr (1 356 000 kr
med 2% indexuppräkning) och SISU Idrottsutbildarna rekvirerar 640 000 kr i enlighet med förra årets beslut. Från och med 1 januari 2020 genomförs en sammanläggning av Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till RF SISU
Gotland. GI:s, (stödja, leda och företräda) och SISU:s (folkbildning, utbildning)
uppdrag finns fortfarande kvar och särredovisas ekonomiskt.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att budgeterat belopp ska betalas ut till
Gotlands Idrottsförbund och till SISU Idrottsutbildarna.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-14
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Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Fördelning av verksamhetsmedel till regionala
länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen 2020
Förslag till beslut



De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas
medel enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning och bakgrund

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av
Kulturrådets beslut och av Region Gotland kulturplan 2017-2020.
Region Gotlands del har varje år sedan 2011 indexuppräknats upp med ca 2%.
Verksamhetsåret 2019 fördelades totalt 45 356 000 kr varav 23 898 000 kr i statligt
anslag och 21 458 000 regionalt stöd.
För år 2020 finns ett belopp om 46 161 000 att fördela inklusive ett riktat bidrag till
länsbiblioteket om 450 000 kr. Förvaltningen föreslår att dessa medel fördelas mellan
de regionala kulturinstitutionerna efter samma procentuella fördelning som
föregående år. Den tidigare föreslagna avsättningen till en pott för medfinansiering
bedöms inte längre vara aktuell enär de tre större externa institutionerna har motsatt
sig en sådan om den innebär minskat verksamhetsbidrag.
Bedömning

Region Gotland har räknat upp sitt verksamhetsbidrag med 2% och, inklusive den
ramförstärkning om 1,0 mkr till Film på Gotland som beslutades 2019, uppgår
Region Gotlands bidrag i KSM för år 2020 därmed till 21 887 000 kr.
Den 23 januari 2020 beslutade Statens kulturråd vilket belopp som ska tilldelas
Region Gotland för verksamheter inom kultursamverkansmodellen (se bilagda
beslut). Tilldelningen blev 24 274 000 kr.
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I beloppet ingår en statlig indexuppräkning med 1,6%, samt, liksom föregående år, en
särskild förstärkning på biblioteksverksamheten om 450 000 kr.
Regionstyrelseförvaltnngen föreslår föredelning enligt tabell:
FÖRSLAG
FÖRDELNING 2020

Gotlands Museum
Gotlands
Musikstiftelse
Länsteatern på
Gotland
Gotlands Länsbibliotek
Film på Gotland
Danskonsulenten

Summa
Summa statligt/regonalt
Procent

REGIONALT
STATLIGT STÖD
STÖD
Statsbidrag Tillkommer Regionbidrag Totalt 2020
förstärkning

Höjning

9 320 000

8 230 000

17 550 000

308 000

7 506 000

6 628 000

14 134 000

249 000

4 896 000

4 140 000

9 036 000
2 256 000
2 812 000
373 000

159 000
32 000
52 000
5 000

21 887 000 46 161 000

805 000

958 000
947 000
197 000
23 824 000

450 000

848 000
1 865 000
176 000

450 000

24 274 000
52,60%

47,40%

Bakgrunden till bibliotekssatsningen är den förra regeringens anvisning i
budgetpropositionen för år 2018 om en budgetförstärkning för perioden 2018-2020 i
syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet.
I bidraget till scenkonstorganisationerna (Länsteatern och Gotlandsmusiken)
inkluderas även ett ej specificerat belopp att även användas för ”kvalitetsförstärkande
insatser som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.”
Region Gotland har för 2020, med hänvisning till det ökade regionala stödet om 1
mkr till filmområdet, äskat hos Kulturrådet om en ramhöjning av det statliga anslaget
med samma belopp. Detta äskade fick dock inget gehör hos Kulturrådet. Gotland
har en, i jämförelse med övriga regioner, hög andel statligt stöd i
kultursamverkansmodellen och förvaltningen gör bedömningen att så länge regionen
bidrar till modellen men med ett lägre belopp än Kulturrådet så kommer inga statliga
höjningar utöver den årliga indexuppräkningen att ske.
Den ”pott” för medfinansiering som förvaltningen tidigare aktualiserat föreslås utgå.
En sådan stödform behövs, särskilt för de fria professionella kulturaktörerna, men
taget i beaktande de regionala institutionernas redan ansträngda ekonomiska situation
bör en sådan pott inte införas genom minskningar av deras regionala
verksamhetsbidrag. Ett regionalt stöd i denna form kan endast införas om
kultursamverkansmodellen kan tillföras nya medel eller om den konsulentöversyn
som nyligen genomförts kan frigöra medel.
Avsikten med införandet av Kultursamverkansmodellen 2011 var att överföra det
ekonomiska ansvaret för länsinstitutionerna från en statlig till en regional nivå och
därmed också överföra de fördelnings- och kulturpolitiska besluten närmare
verksamheten. Regionen har sålunda all rätt att omfördela medlen i modellen, den
statliga såväl som den regionala delen, och även rätt ta in nya respektive avföra
professionella aktörer i modellen. Några sådana förändringar har dock inte skett på
Gotland och, med få undantag, inte heller i övriga landet. Förvaltningen föreslår inte
heller några sådana omfördelningar enär samtliga i kultursamverkansmodellen
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ingående organisationer har en mycket ansträngd ekonomisk situation. Förvaltningen
gör därför bedömningen att fördelningen av de statliga medlen för 2020 bör följa den
tidigare procentuella fördelningen av de regionala medlen.
Beslutsunderlag/bilagor

Kulturrådets beslut 2020-01-23

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Datum

Kultur- och fritidsavdelningen
Björn Ahlsén

2019-11-06

Till

Statens Kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Framställa n om verksamhetsbidrag 2020
Region Gotland redovisar i sammandrag utfall av verksamheten 2019 inom
ramen för gällande Kulturplan 2017-2020 och anhåller om verksamhetsbidrag för
verksamhetsåret 2020 med 25.376.000 kr.

1. Sammanfattning
Under hösten har arbetet med att ta fram nästa kulturplan för perioden 2021 -2024
påbörjats och någon revidering av kulturplanen inför 2020 görs därför inte.
I denna skrivelse redovisas summariskt utfallet av Kulturplanens mål och
aktiviteter. De regionala institutionerna har presenterat sina budgets och
verksamhetsplaner för 2020 och däri framför önskemål om höjda regionala
anslag. Dessa äskanden har dock, pga en ansträngd ekonomi, inte kunnat
tillmötesgås, med undantag för en ramökning till Film på Gotland: Här har
regionfullmäktige beslutat att från 2019 göra en satsning på filmområdet som i
ekonomiska termer innebär en regional ramökning inom Kultursamverkansmodellen med 1,0 mnkr.
Vi anhåller därför för år 2020 om en motsvarande höjning av det statliga
verksamhetsbidraget.

2. Kulturplanen
Vi har inför arbetet med Kulturplan 2021-2024 noterat Kulturrådets synpunkter
kring Kulturplanens struktur och bristen på sambandet mellan fokusområdenas
målformuleringar och verksamhetsområdenas strategier och arbetar för att
förtydliga mål och handlingsplan inom respektive kulturområde till kommande
kulturplan.
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I det följande redovisas i sammandrag utfallet av Kulturplanens ambitioner och
målsättningar. Allmänt kan konstateras att måluppfyllelsen är god, även om några
områden har en mera osäker utveckling.
Några faktorer och beslut har positivt påverkat kulturens förutsättningar och
överträffat Kulturplanens mål och ambitioner:
Omorganisation
Den interna omorganisation som Region Gotland gjorde per 2018-01-01 har
inneburit ett närmare samarbete mellan kultur-, utvecklings- och
näringslivsenheterna. Den innebär vidare att politiska beslut i kulturfrågor
numera fattas av Regionstyrelsen.
KKN-kluster
Som vi tidigare rapporterar har vi uppnått vårt mål att "bidra till skapandet av
arenor och nätverk som stärker de kulturella och kreativa näringarna". Den
byggnad som Region Gotland upplåter till den ekonomiska föreningen Gotlands
Kulturrum för att där inrätta ett kulturkluster för KKN-företag har under 2019
genomgått en omfattande renovering och kommer att invigas i januari 2020.
Förutom ett tjugotal KKN-företag kommer byggnaden även att inrymma en scen
och lokaler för uthyrning till det lokala kulturlivet.
Filmstrategi
Regionfullmäktige har i budget 2019 och framgent tillskjutit l mnkr till
Kultursamverkansmodellen genom ett utökat anslag till Film på Gotland.
Satsningen på filmens område motiveras såväl av tillväxt- och
arbetsmarknadsmål som av konstnärliga och pedagogiska ambitioner och ligger
helt i linje med kulturplanens fokusområde "Innovation och kulturdriven tillväx".

3. Måluppfyllelse och aktiviteter
Flertalet av kulturplanens aktiviteter är nu genomförda. Utöver den redovisning vi
gjorde i vår framställning om verksamhetsbidrag för innevarande år (se vår
skrivelse av 2018-10-31)
-En översyn av konsulent-organisationen har genomförts under hösten 2019 och
beslut om eventuella förändringar i främjandeverksamheten kommer att fattas
under 2020 med avsikten att ha en ny konsulentorganisation på plats per 2021-0101, d.v.s. i samband med inledandet av nästa kulturplaneperiod.
-En barnkulturgaranti är på väg att införas genom ett nära samarbete med
Kulturskolan. Ett omfattande arbete har genomförts under 2019 och en garanti
kommer att formuleras och införas under 2020.

4. Länsinstitutionernas verksamhetsplaner och medelsbehov
2020
Samtliga i KSM ingående länsinstitutioner har på ett föredömligt sätt till Region
Gotland redovisat sin planerade verksamhet och sina utvecklingsambitioner i
budgets och verksamhetsplaner för 2019. Samtliga dokument finns inlagda i
Kulturdatabasen.
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5. Ansökan om verksamhetsbidrag 2020
Med den utökade regionala budgetramen för KSM om l ,0 mnkr och med en
indexuppräkning av det regionala anslaget om 2% anhåller Region Gotland om
motsvarande ramökning i det statliga verksamhetsbidraget.
Region Gotland ansöker om verksamhetsbidrag 2020 med 25.376.000 kr. Se
bilaga.

Visby den 6 november 2019
För Regionstyrelseförvaltningen

Angelica Andersson-Fihn
Chef Kultur- och fritidsavdelningen

Bilaga:
Kulturrådets excel-mall.
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Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 39

Verksamhetsbidrag i Kultursamverkansmodellen 2020

RS 2019/1404

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas medel
enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av
Kulturrådets beslut och av Region Gotland kulturplan 2017-2020. Region Gotlands
del har varje år sedan 2011 indexuppräknats upp med ca 2 %.
Verksamhetsåret 2019 fördelades totalt 45 356 000 kr varav 23 898 000 kr i statligt
anslag och 21 458 000 regionalt stöd. För år 2020 finns ett belopp om 46 161 000 att
fördela inklusive ett riktat bidrag till länsbiblioteket om 450 000 kr. Förvaltningen
föreslår att dessa medel fördelas mellan de regionala kulturinstitutionerna efter
samma procentuella fördelning som föregående år. Den tidigare föreslagna
avsättningen till en pott för medfinansiering bedöms inte längre vara aktuell då de tre
större externa institutionerna har motsatt sig en sådan om den innebär minskat
verksamhetsbidrag.
Region Gotland har räknat upp sitt verksamhetsbidrag med 2 % och, inklusive den
ramförstärkning om 1,0 miljoner kr till Film på Gotland som beslutades 2019, uppgår
Region Gotlands bidrag i KSM för år 2020 därmed till 21 887 000 kr.
Den 23 januari 2020 beslutade Statens kulturråd vilket belopp som ska tilldelas
Region Gotland för verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Tilldelningen
blev 24 274 000 kr. I beloppet ingår en statlig indexuppräkning med 1,6 %, samt,
liksom föregående år, en särskild förstärkning på biblioteksverksamheten om
450 000 kr.

forts
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår föredelning enligt tabell:
FÖRSLAG

STATLIGT STÖD

FÖRDELNING
2020
Gotlands Museum
Gotlands
Musikstiftelse
Länsteatern på
Gotland
Gotlands
Länsbibliotek
Film på Gotland
Danskonsulenten
Summa
Summa statligt/
regionalt
Procent

REGIONALT
STÖD
Statsbidrag Tillkommer Regionbidrag Totalt 2020
förstärkning
9 320 000
8 230 000 17 550 000

Höjning
308 000

7 506 000

6 628 000

14 134 000

249 000

4 896 000

4 140 000

9 036 000

159 000

848 000
1 865 000
176 000

2 256 000
2 812 000
373 000

32 000
52 000
5 000

21 887 000
47,40%

46 161 000

805 000

958 000
947 000
197 000
23 824 000

450 000

450 000
24 274 000
52,60%

Bakgrunden till bibliotekssatsningen är den förra regeringens anvisning i budgetpropositionen för år 2018 om en budgetförstärkning för perioden 2018-2020 i syfte
att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet. I bidraget
till scenkonstorganisationerna (Länsteatern och Gotlandsmusiken) inkluderas även ett
ej specificerat belopp att även användas för ”kvalitetsförstärkande insatser som
främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.”
Region Gotland har för 2020, med hänvisning till det ökade regionala stödet om
1 mkr till filmområdet, äskat hos Kulturrådet om en ramhöjning av det statliga
anslaget med samma belopp. Detta äskade fick dock inget gehör hos Kulturrådet.
Gotland har en, i jämförelse med övriga regioner, hög andel statligt stöd i kultursamverkansmodellen och förvaltningen gör bedömningen att så länge regionen bidrar
till modellen men med ett lägre belopp än Kulturrådet så kommer inga statliga
höjningar utöver den årliga indexuppräkningen att ske. Den ”pott” för medfinansiering som förvaltningen tidigare aktualiserat föreslås utgå. En sådan stödform behövs,
särskilt för de fria professionella kulturaktörerna, men taget i beaktande de regionala
institutionernas redan ansträngda ekonomiska situation bör en sådan pott inte införas
genom minskningar av deras regionala verksamhetsbidrag. Ett regionalt stöd i denna
form kan endast införas om kultursamverkansmodellen kan tillföras nya medel eller
om den konsulentöversyn som nyligen genomförts kan frigöra medel.

forts
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Avsikten med införandet av Kultursamverkansmodellen 2011 var att överföra det
ekonomiska ansvaret för länsinstitutionerna från en statlig till en regional nivå och
därmed också överföra de fördelnings- och kulturpolitiska besluten närmare verksamheten. Regionen har sålunda all rätt att omfördela medlen i modellen, den statliga
såväl som den regionala delen, och även rätt ta in nya respektive avföra professionella
aktörer i modellen. Några sådana förändringar har dock inte skett på Gotland och,
med få undantag, inte heller i övriga landet. Förvaltningen föreslår inte heller några
sådana omfördelningar enär samtliga i kultursamverkansmodellen ingående organisationer har en mycket ansträngd ekonomisk situation. Förvaltningen gör därför
bedömningen att fördelningen av de statliga medlen för 2020 bör följa den tidigare
procentuella fördelningen av de regionala medlen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-24
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Karin Winsnes

Regionstyrelsen

Ägardirektiv för Gotlands Filmfond AB 2020-2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslaget ägardirektiv för
Gotlands Filmfond AB 2020-2023.

Ärendemening

Gotlands Filmfonds nuvarande ägardirektiv gällde från och med 2014-2016 med
förlängning till och med den 31 december 2019. Med anledning av detta har ett nytt
ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023.
Bolagets vision är att stärka bilden av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och
verka på och därmed stärka Gotlands attraktionskraft samt att bidra till att nå
utpekade mål i enlighet med Filmstrategi för Gotland 2018-2023.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att film- och drama-produktion
på Gotland ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering.
Som underlag för den revidering som gjorts har hänsyn tagits till att filmlandskapet
har förändrats sedan 2014 samt att en samlad strategi för filmen på Gotland antogs
2018, Filmstrategi för Gotland 2018-2023. Utöver detta har en omvärldsanalys
genomförts där bland annat en genomgång av andra ägardirektiv för filmfonder har
granskats.
Under framtagandet har ledamöter i Gotland Filmfonds styrelse varit delaktiga i
arbetsmöten, följt av dialog via mail inför beredning av ärendet för beslut.
Region Gotlands aktieägarpolicy har beaktats under framtagandet av nytt
ägardirektiv. Det bör dock noteras att ägardirektivet avviker från följande punkter i
aktieägarpolicyn;
Punkt 6 – Gotlands Filmfond är inte en verksamhet som har en klar intäktssida som
kan förväntas finansiera bolagets verksamhet. Däremot kan Region Gotland genom
samägande med Film Capital Stockholm AB uppnå påvisbara fördelar. Genom
samproduktion med Film Capital Stockholm AB skapas ökade möjligheter till
inspelning av professionell filmproduktion på Gotland som annars inte kommit till
stånd. Detta bidrar i sin tur bland annat till ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen
samt stärker Gotlands attraktionskraft.
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Punkt 7 – Bolagsformen har sedan bildandet 2014 inte omprövats. Men att ta in
verksamheten i Region Gotland är inte att föredra. Övriga regionala filmfonder drivs
i bolagsform.
Punkt 9 – Regionfullmäktige ska utse Gotlands filmfonds styrelseledamöter.
Förslaget är att fullmäktige från och med nästa stämma 2021 utser bolagets
ledamöter.
Punkt 11 – Regionstyrelsen har enligt policyn till uppgift att upprätta en årlig plan för
möten mellan ägare och bolagsledningen samt ha en aktiv dialog med bolagets
styrelse. Förslaget till regionstyrelsen är att en årlig plan för möten upprättas vilket
bidrar till att en mer aktiv dialog med Gotlands Filmfonds styrelse etableras.
Punkt 17 – Ekonomiska direktiv. Anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad
bolaget förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget. Bolaget har
ingen lönsamhet och kan därmed inte ha några resultatkrav.
Punkt 22-29 – Bolagsstyrelsens roll och arbete. Förslaget är att formkraven på
Gotlands Filmfonds arbete tonas ner då bolaget inte bedriver någon operativ
verksamheten.
Förändringar

Nedan följer en övergripande redogörelse över förändringar i sak avseende innehåll
för respektive avsnitt i ägardirektivet.
Uppdrag
Avsnittet har uppdaterats. Begreppet varumärket Gotland har ersatts av Gotlands
attraktionskraft som är ett mer aktuellt och vedertaget begrepp inom Regional
utveckling. Detsamma gäller begreppet film- och bokrelaterad turism som ersatts av
mediainducerad turism.
Vision, affärsidé och värdegrund
Avsnittet har reviderats och uppdaterats. Kopplingen mellan bolagets vision och
antagen Filmstrategi för Gotland 2018-2023 har tydliggjorts. Att bolaget ska fungera
som en part i genomförandet av handlingsplanen för Filmstrategi för Gotland 20182023 har även det adderats.
Tillägg har gjorts till avsnittet om bolagets värdegrund. Här har de horisontella
perspektiven jämställdhet, mångfald och miljömässig hållbarhet lagts till och ska
vägas in i produktionsbesluten. Vill med det lyfta fram vikten av ett arbete för hållbar
utveckling.
Mål
Två av de tidigare fyra målen kvarstår. De mål som kvarstår är följande;
- Två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.
- En talang/bolag har fått hjälp med att finansiera utveckling av en presumtiv
filmproduktion.
De två mål som tagits bort är:
- Minst 5 producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats.
- Upprättande samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.
Arbetet med att få producenter att besöka Gotland sker inom ramen för det
filmkommissionära arbetet inom Film på Gotland och bör därför inte uttryckas som
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ett mål i ägardirektivet för Gotlands Filmfond AB. Målet gällande samverkansformer
med Inspiration Gotland AB är inte aktuellt då det kommunala bolaget inte längre
bedriver verksamhet av tidigare slag.
Verksamhet
Avsnittet har reviderats och uppdaterats. Tillägg har gjorts gällande att bolaget ska
sträva efter att maximera det regionala utfallet av filmproduktionsverksamheten i
form av spendering av kapital på Gotland.
Bolagets samverkan med Film Capital Stockholms och Film på Gotlands
verksamheter har förtydligats.
Den sista meningen gällande samverkan med Inspiration Gotland har ersatts av ett
stycke om att bolaget istället ska samverka med Region Gotland för att aktivt ta
tillvara på de kommunikativa möjligheter som skapas på eftermarknaden av
produktioner. Ett tillägg har även gjorts för att bredda och få in hela
attraktionskraftsbegreppet i sammanhanget.
Uppföljning och redovisning
Avsnittet har förkortats något men innebörden är den samma.
Beslutsunderlag

Ägardirektiv Gotlands Filmfond AB - 2020-2023
Filmstrategi för Gotland 2018-2023
Ägardirektiv Gotlands Filmfond AB – 2014-2016
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
RSF – Hållbar Tillväxt
Gotlands Filmfond AB
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Ägardirektiv för Gotlands Filmfond AB 2020-2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslaget ägardirektiv för
Gotlands Filmfond AB 2020-2023.

Ärendemening

Gotlands Filmfonds nuvarande ägardirektiv gällde från och med 2014-2016 med
förlängning till och med den 31 december 2019. Med anledning av detta har ett nytt
ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023.
Bolagets vision är att stärka bilden av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och
verka på och därmed stärka Gotlands attraktionskraft samt att bidra till att nå
utpekade mål i enlighet med Filmstrategi för Gotland 2018-2023.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att film- och drama-produktion
på Gotland ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering.
Som underlag för den revidering som gjorts har hänsyn tagits till att filmlandskapet
har förändrats sedan 2014 samt att en samlad strategi för filmen på Gotland antogs
2018, Filmstrategi för Gotland 2018-2023. Utöver detta har en omvärldsanalys
genomförts där bland annat en genomgång av andra ägardirektiv för filmfonder har
granskats.
Under framtagandet har ledamöter i Gotland Filmfonds styrelse varit delaktiga i
arbetsmöten, följt av dialog via mail inför beredning av ärendet för beslut.
Region Gotlands aktieägarpolicy har beaktats under framtagandet av nytt
ägardirektiv. Det bör dock noteras att ägardirektivet avviker från följande punkter i
aktieägarpolicyn;
Punkt 6 – Gotlands Filmfond är inte en verksamhet som har en klar intäktssida som
kan förväntas finansiera bolagets verksamhet. Däremot kan Region Gotland genom
samägande med Film Capital Stockholm AB uppnå påvisbara fördelar. Genom
samproduktion med Film Capital Stockholm AB skapas ökade möjligheter till
inspelning av professionell filmproduktion på Gotland som annars inte kommit till
stånd. Detta bidrar i sin tur bland annat till ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen
samt stärker Gotlands attraktionskraft.
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Punkt 7 – Bolagsformen har sedan bildandet 2014 inte omprövats. Men att ta in
verksamheten i Region Gotland är inte att föredra. Övriga regionala filmfonder drivs
i bolagsform.
Punkt 9 – Regionfullmäktige ska utse Gotlands filmfonds styrelseledamöter.
Förslaget är att fullmäktige från och med nästa stämma 2021 utser bolagets
ledamöter.
Punkt 11 – Regionstyrelsen har enligt policyn till uppgift att upprätta en årlig plan för
möten mellan ägare och bolagsledningen samt ha en aktiv dialog med bolagets
styrelse. Förslaget till regionstyrelsen är att en årlig plan för möten upprättas vilket
bidrar till att en mer aktiv dialog med Gotlands Filmfonds styrelse etableras.
Punkt 17 – Ekonomiska direktiv. Anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad
bolaget förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget. Bolaget har
ingen lönsamhet och kan därmed inte ha några resultatkrav.
Punkt 22-29 – Bolagsstyrelsens roll och arbete. Förslaget är att formkraven på
Gotlands Filmfonds arbete tonas ner då bolaget inte bedriver någon operativ
verksamheten.
Förändringar

Nedan följer en övergripande redogörelse över förändringar i sak avseende innehåll
för respektive avsnitt i ägardirektivet.
Uppdrag
Avsnittet har uppdaterats. Begreppet varumärket Gotland har ersatts av Gotlands
attraktionskraft som är ett mer aktuellt och vedertaget begrepp inom Regional
utveckling. Detsamma gäller begreppet film- och bokrelaterad turism som ersatts av
mediainducerad turism.
Vision, affärsidé och värdegrund
Avsnittet har reviderats och uppdaterats. Kopplingen mellan bolagets vision och
antagen Filmstrategi för Gotland 2018-2023 har tydliggjorts. Att bolaget ska fungera
som en part i genomförandet av handlingsplanen för Filmstrategi för Gotland 20182023 har även det adderats.
Tillägg har gjorts till avsnittet om bolagets värdegrund. Här har de horisontella
perspektiven jämställdhet, mångfald och miljömässig hållbarhet lagts till och ska
vägas in i produktionsbesluten. Vill med det lyfta fram vikten av ett arbete för hållbar
utveckling.
Mål
Två av de tidigare fyra målen kvarstår. De mål som kvarstår är följande;
- Två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.
- En talang/bolag har fått hjälp med att finansiera utveckling av en presumtiv
filmproduktion.
De två mål som tagits bort är:
- Minst 5 producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats.
- Upprättande samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.
Arbetet med att få producenter att besöka Gotland sker inom ramen för det
filmkommissionära arbetet inom Film på Gotland och bör därför inte uttryckas som
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verksamheter har förtydligats.
Den sista meningen gällande samverkan med Inspiration Gotland har ersatts av ett
stycke om att bolaget istället ska samverka med Region Gotland för att aktivt ta
tillvara på de kommunikativa möjligheter som skapas på eftermarknaden av
produktioner. Ett tillägg har även gjorts för att bredda och få in hela
attraktionskraftsbegreppet i sammanhanget.
Uppföljning och redovisning
Avsnittet har förkortats något men innebörden är den samma.
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1. Inledning
Idag har mycket av det skrivna ordet ersatts av rörliga bilder som kommunikationsform i
takt med att vårt samhälle blivit digitaliserat. Det innebär att film och rörlig bild kommer
att spela en allt större roll i våra liv under lång tid framöver. Men det innebär också att det
blir allt viktigare att ha en tydlig strategi för det regionala arbetet med filmfrågor och för
vad filmen kan bidra med till Gotland.
Ett fortsatt strategiskt arbete med film är en av framgångsfaktorerna för den regionala utvecklingen. Gotlands filmstrategi 2018-2023 är det viktigaste redskapet för att få filmen att
bidra till Gotlands utveckling utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka.
Arbetet med filmstrategin har föregåtts av en bakgrundsanalys och en kartläggning av de
filmrelaterade verksamheterna på ön. Dessa ligger till grund för de mål och strategiska prioriteringar som presenteras i denna strategi.
1.1 Bakgrund

I ett av målen för den regionala kulturplanen 2017-2020, står att läsa: Gotland är en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner inom såväl filmkulturell- och filmpedagogisk verksamhet som kommersiell filmproduktion. Filmverksamheten på Gotland ska ge avtryck i hela
landet och även nå utanför landets gränser.
Filmen på Gotland är rik både till omfång och innehåll och skapar tillväxt, stärker Gotlands
attraktionskraft och bidrar till ett gott demokratiskt samhälle. Gotland har under många år
satsat på filmen men för att de olika filmrelaterade verksamheterna ska kunna bidra till en
gemensam vision för filmen behövs strategisk analys och långsiktighet.
Medielandskapet utvecklas och förändras i snabb takt, givet den större samhällsrörelsen
mot mediekonvergens1 är det en rimlig tanke att filmen kommer att påverkas och förändras
i riktningar som idag är svåra att överblicka. Detta ställer höga krav på spetskunskap hos
dem som arbetar med filmen som strategiskt verktyg för samhällsutveckling. På många håll
har man insett filmens och filmproduktionens värde för regional utveckling. Därför blir det
allt viktigare med långsiktighet, professionalism och samverkan mellan olika filmaktiviteter
för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig plats för filmskapande.
Gotlands filmstrategi 2018-2023 skapar tydliga och långsiktiga mål för regionens satsningar
på film och säkerställer att de olika satsningarna samverkar, att Gotland behåller sin framträdande plats på den nationella filmkartan samt flyttar fram sina positioner internationellt.
1.2 Avgränsning och definition

I denna strategi används begreppet film för ett genomtänkt berättande i rörliga bilder oavsett visningsfönster.
Gotlands filmstrategi 2018-2023 är ett övergripande dokument med långsiktiga mål som
pekar ut en riktning för Gotlands filmpolitik. Strategin ska antas i Regionfullmäktige och
sedan ligga till grund för en handlingsplan som omsätter de övergripande målsättningarna
till verksamhet. I samband med att en ny kulturplan för Region Gotland kommer 2020 ska
filmstrategin uppdateras så att de fortsatt korrelerar.

1med

mediekonvergens menas olika former av likriktning och sammanslagning av olika medier.
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1.3 Målgrupp

Filmstrategin för Gotland berör alla som lever, bor och verkar på ön. Målgrupp är även
offentlig verksamhet, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer inom
filmrelaterad verksamhet, nationellt och internationellt.

2. Filmstrategins syfte
Syftet med denna strategi är att definiera en gemensam väg för att utveckla Gotlands filmposition så att Gotlands utveckling stärks utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka.
Filmen kan, i likhet med andra konstformer, hjälpa människor att förstå sig själva och tolka
sin omgivning. Både filmkonsumtion och filmskapande kan bidra till välbefinnande och
samhörighet oavsett bakgrund, personliga egenskaper eller grupptillhörighet. Horisontella
perspektiv är därför viktiga i allt filmarbete. Gotland kan, trots sitt geografiska läge, erbjuda
människor att delta i ett modernt samhällsbygge där filmen bygger en kollektiv identitet.
Den stärker gotlänningens självbild och omvärldens bild av vad Gotland och gotlänningen
är.
Filmsamarbeten med olika aktörer med geografisk spridning nationellt och internationellt
skapar långsiktighet och hållbarhet.
Filmen är viktig som en ekonomisk tillväxtfaktor för ön, inte bara på grund av de direkta
ekonomiska effekterna utan även för att det stärker öns status som kreativt nav.

3. Strategins mål för filmen på Gotland 2023
2023 präglas filmverksamheten på Gotland av samverkan mellan filmaktörer, filmkulturella
mötesplatser, civilsamhälle och näringsliv.
2023 är filmen en självklar del av den identitet som formar människorna som lever, bor och
verkar på Gotland.
2023 har Gotland tack vare sin unika geografiska position utvecklat internationella samarbeten med andra filmaktörer i Östersjöregionen men även aktörer i övriga världen.
2023 har Gotland stärkt position som plats för en bred flora av filmproduktion. Gotland
som inspelningsplats är attraktiv och känd för nationella och internationella produktioner.
2023 ska filmsatsningen lett till fler jobb på norra Gotland och till utveckling av Folkhögskolan i Fårösund.

4. Fokusområden
Som en del av arbetet med filmstrategin har fem fokusområden av strategisk betydelse
identifierats och kartlagts. Dessa ligger till grund för analysen av Gotlands samlade filmrelaterade verksamhet som följer i de strategiska prioriteringarna.
De utpekade områdena är: Filmproduktion, Filmkultur, Utbildning, Tillväxt & Attraktionskraft
och Utveckling av filmmediet.
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4.1 Filmproduktion

Med filmproduktion avses såväl professionell filmproduktion, semi-professionell produktion som talangutveckling av filmskapare.
Professionell filminspelning är en viktig del av den regionala utvecklingen på ön. Alla insatser för filmproduktioner, på olika nivåer, kan utvecklas och samordnas för att regionens
satsningar ska göra största möjliga nytta.
4.2 Filmkultur

Med filmkultur avses det filmkulturella arvet och medborgarnas rätt att ta del av och förstå
film som konstform, samhällsbyggare och demokrativerktyg.
Gotland har ett filmkulturellt arv som är inspirerande och av intresse både för gotlänningar
och för besökare från hela världen. Filmen speglar dåtid, samtid och framtid. Därmed är
såväl filmarv som ny film en utgångspunkt för det demokratiska samhället. Möjlighet att se
film tillsammans och delta i filmkulturella evenemang över hela ön gör Gotland till en mer
attraktiv plats att leva och verka på om filmarvet förvaltas och tillgängliggörs.
4.3 Utbildning

Med utbildning avses insatser för att höja kunskapsnivån inom filmområdet och ge verktyg
för eget skapande.
Gotland har ett utbildningsutbud inom filmområdet som löper från grundskola till eftergymnasial nivå. Det bedrivs också utbildningsinsatser av mer specifik och riktad karaktär
från amatör, barn och unga till professionella. Utbildning bidrar till öns kompetensförsörjning inom området och säkerställer mediekompetens hos befolkningen.
4.4 Tillväxt och attraktionskraft

Med tillväxt och attraktionskraft avses de direkta, indirekta och inducerade2 effekterna som
filmrelaterad verksamhet har på det lokala näringslivet. Det kan till exempel handla om alla
de varor och tjänster som en filmproduktion konsumerar och den turism som genereras
direkt av filmarvet.
Filmen bidrar också till fotspårsturism och nya reseanledningar året runt. De långsiktiga
effekterna av detta är svåra att beräkna men filmrelaterad verksamhet stärker Gotlands attraktionskraft både för besökare och de som vill leva och verka på ön.
4.5 Utveckling av filmmediet

Med utveckling av film och rörlig bild avses satsning på innovation på området och samverkan med olika aktörer.
På Gotland finns erfarenhet av att arbeta med innovativa utvecklingsprojekt. Ön kan fortsätta att utnyttja sin geografiska position till att bygga nationella och internationella samarbeten som utvecklar filmmediet och för samman branscher och kreatörer från olika discipliner.

direkta effekter är den konsumtion som uppstår vid filmrelaterad verksamhet i form av tex catering, transporter och evenemangsbiljetter. De indirekta effekterna är den spridningseffekt som uppstår till följd av filmrelaterade verksamhet bland underleverantörer som tex
råvaror och drivmedel. De inducerade effekterna är de spridningseffekter som uppkommer på grund av ökad inkomst i regionen som
invånarna spenderar i regionen.

2
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5. Strategiska prioriteringar 2018 - 2023
För att nå filmstrategins mål är tre områden särskilt prioriterade.
5.1 Satsning på professionell filmproduktion på Gotland.

Filmproduktion på Gotland bidrar med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, gynnar korsbefruktning mellan olika konstarter och stärker varumärket Gotland. Det gör även Gotland
attraktivt och spännande utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Filmproduktion bidrar med
inspiration och framtidstro, det är roligare att bo på en plats där det händer spännande saker. Förutom direkt ekonomisk tillväxt verkar filmproduktion kompetenshöjande för övrig
näring på ön, många kommer att bidra till filminspelningar inom ramen för helt andra
branscher.
5.2 Ökad satsning på semi-professionell produktion och talangutveckling.

Det är viktigt för unga människor på Gotland att se att det finns en möjlighet att utvecklas
konstnärligt på ön. Genom att stärka den semi-professionella produktionen och talangutveckling stärks länken mellan de olika produktionsnivåerna i den regionala filmen. En tydlig
trappa från semi-professionell nivå via talangutveckling mot professionell nivå bidrar till att
säkerställa och bibehålla filmkompetensen på ön.
5.3 Stärkt samverkan mellan de olika filmverksamheterna.

Filmen på Gotland ska präglas av synlighet, öppenhet och samverkan med civilsamhälle
och näringsliv. Det är avgörande för förankring och synliggörande av filmverksamheterna
såväl till de egna medborgarna som till omvärlden. Alla regionala filmsatsningar ska hänga
ihop och berika varandra. Därför måste en samverkan formaliseras och en samlande strategisk funktion skapas för att få största möjliga utväxling av regionens insatser. För att de olika filmverksamheterna ska kunna utvecklas var för sig och tillsammans behövs långsiktighet och flexibilitet i prioriteringar.
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ÄGARDIREKTIV

Gotlands Filmfond AB - 2014-2016
Gotlands Filmfond AB, nedan kallat bolaget, ägs av Region Gotland (80%) och
Filmregion Stockholm-Mälardalen AB (20%).
Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av bolagets verksamhet, utöver de förutsättningar som framgår av
gällande bolagsordning och det aktieägaravtal som föreligger mellan ägarna.
Detta ägardirektiv är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattas vid
årsstämma under första delen av år 2014.

1 Uppdrag
Bolagets uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i
filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för
film- och bokrelaterad turism.

2 Vision, affärsidé och värdegrund
Bolagets vision är stärka varumärket Gotland som en kulturproducerande plats att
bo, leva och verka på.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att filmproduktion på Gotland
ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering, tillgängliggörande
och möjliggörande.
Bolaget ska fungera som en part i Filmkluster Fårösund, för att stärka den kontext i
vilken filmproduktion på Gotland sker.
Bolaget värdegrund i består av en strävan efter ekonomiskt hållbara affärer och en
sund ekonomisk förvaltning. Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter bredd,
innovativitet och kvalitet.

3 Mål
Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:

-

Minst 2 filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.
Minst l talang har fått hjälp med att finansiera projektutveckling av en
presumtiv filmproduktion.
Minst 5 producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats.
Upprättade samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.
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4 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska i enlighet med ovanstående vara inriktad på att investera
eller på annat sätt få utvalda filmproduktioner att spelas in på Gotland, och då även
om möjligt i filmstudion Kustateljén. Bolaget ska även stödja talanger med medel till
projektutveckling inför presumtiva filmproduktioner, dock maximalt med sammanlagt
100 000 kr per år.
Bolagets verksamhet ska samordnas med Filmregion Stockholm-Mälardalens
investeringsfonder för att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och
därigenom öka möjligheterna att få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen
och Gotland.
Bolaget ska ha en nära samverkan med den filmkommissionära verksamheten som
bedrivs inom Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och Film på Gotlands
mottagningsverksamhet för att stärka erbjudandet av Gotland som inspelningsplats.
Bolaget ska samverka med Inspiration Gotland AB rörande kommersialisering av
eftermarknaden för film- och bokrelaterad turism.

5 Uppföljning och redovisning
Bolaget skall årligen, senast vid utgången av efterföljande kvartal, rapportera årets
verksamhet och resultatuppfyllelse till ägarna i skriftlig rapport i av ägarna efterfrågat
format.

Detta avtal har upprättas i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.
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Bilaga - Bolagets roll i Filmkluster Fårösund
Bolagets båda ägare har också andra roller i Filmkluster Fårösund, vars
verksamhetsdelar och samspel mellan dessa åskådliggörs i bilden nedan.
Utbildning

Region Gotland har flera roller och ansvaret för dessa är fördelade på dessa olika
förvaltningar:
Region Gotlands gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning, i Fårösund
företrätt av Folkhögskolan på Gotland, benämns nedan endast
Folkhögskolan.
Region Gotlands kultur- och fritidsförvaltning, i Fårösund företrätt av Film på
Gotland, benämns nedan endast Film på Gotland.
Region Gotland ledningskontor benämns nedan ledningskontoret.

Verksamhetsdelar och ansvar
Utbildning - Folkhögskolan på Gotland är huvudaktör.
Talangutvecklig - Film på Gotland och Filmregion Stockholm-Mälardalen AB är
huvudaktörer med visst stöd av Almi Företagspartner Gotland AB och Science Park
Gotland.
Produktion - Bolaget och Filmregion Stockholm-Mälardalen AB är huvudaktörer med
stöd av Film på Gotland.

Styrning av Filmkluster Fårösund

Folkhögskolan på Gotland har rollen som sammanhållande aktör i Filmkluster
Fårösund. För att hålla ihop arbetet så har det organiserats enligt nedan. En
styrgrupp med representanter för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen och ledningskontoret leder och sätter ramar för
arbetet. Bolaget utser en representant i arbetsgruppen, som är den operativt
arbetande gruppen tillsammans med projektledaren när det gäller Filmkluster
Fårösund med uppgiften att tillsammans samordna de olika verksamheterna inom
Filmkluster Fårösund inom ramen för givna direktiv.

2013-12-12

Styrgrupp
Filmkluster
Fårösund

Projektledare
:

itmk!uster Fårsunc

Arbetsgruppen
Filmkluster
Fårösund

Gemensamt utvecklingsprojekt
Folkhögskolan på Gotland har rollen som sammanhållande aktör i Filmkluster
Fårösund och är således också huvudman för det gemensamma
utvecklingsprojektet, l detta projekt anställs projektledaren för Filmkluster Fårösund, l
projektet ingår även marknadsföring av konceptet Filmkluster Fårösund som plats för
utbildning samt aktiviteter för att attrahera och i viss omfattning genomföra nya
utbildningar/seminarier.

Filmstudion Kustateljén

Folkhögskolan på Gotland har operativt ansvar för studion. Bolaget och Film på
Gotland blockhyr delar av studion under projektperioden, Bolaget med 500 000 kr
per år och kultur- och fritidsförvaltningen med 200 000 kr per år. Folkhögskolan i
Fårösund ska tillsammans med övriga intressenter ta fram en policy för fördelning av
studiotid, där proportionerlig hyresandel styr nyttjande- och/eller företrädesrätt.
Bolaget kan genom detta använda upplåtelse av studion som insats i
filmproduktioner. Region Gotlands ledningskontor bistår med personella resurser som
får uppdrag att ansvara rådgivning och sakkunskap gällande infrastrukturella frågor
så som lokalanpassningar i studion.

ÄGARDIREKTIV
Gotlands Filmfond AB – 2020-2023
Gotlands Filmfond AB, nedan kallat bolaget, ägs av Region Gotland (80%) och Film Capital
Stockholm AB (20%).
Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
bolagets verksamhet, utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och
det aktieägaravtal som föreligger mellan ägarna.
Detta ägardirektiv är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattas vid årsstämma
under första delen av år 2020.

1 Uppdrag
Bolagets uppdrag är att stimulera film- och dramaproduktion på Gotland och i möjligaste mån
i filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka Gotlands attraktionskraft och bidra till
mediainducerad turism.

2 Vision, affärsidé och värdegrund
Bolagets vision är att stärka bilden av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och verka på
och därmed stärka Gotlands attraktionskraft samt att bidra till att nå utpekade mål i enlighet
med Filmstrategi för Gotland 2018-2023.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att film- och dramaproduktion på Gotland
ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering.
Bolaget ska fungera som en part i genomförandet av handlingsplanen för Filmstrategi
Gotland 2018 - 2023, för att stärka den kontext i vilken film- och dramaproduktion på Gotland
sker.
Bolagets värdegrund består av en strävan efter ekonomiskt hållbara affärer och en sund
ekonomisk förvaltning. Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter bredd, innovationskraft och
kvalitet. Jämställdhet, mångfald och miljömässig hållbarhet ska vägas in i
produktionsbesluten.

3 Mål
Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:
-

Två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.
En talang/bolag har fått hjälp med att finansiera utveckling av en presumtiv
filmproduktion.

4 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska i enlighet med ovanstående vara inriktad på att investera eller på
annat sätt få utvalda film- och dramaproduktioner att spelas in på Gotland, och då även om
möjligt i filmstudion Kustateljén. Bolaget ska även sträva efter att finansiera talanger/bolag

med medel till utveckling inför presumtiva produktioner, dock maximalt med sammanlagt
100 000 kr per år.
Bolagets verksamhet ska samordnas med Film Capital Stockholm ABs investeringsmedel för
att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och därigenom öka möjligheterna att
få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen och Gotland.
Bolaget ska ha en nära samverkan med Film Capital Stockholms och Film på Gotlands
verksamheter gällande filmkommission, utvecklingsinsatser i produktion och visningarna av
de aktuella filmerna på Gotland.
Bolaget skall i samverkan med Region Gotland aktivt ta tillvara på de kommunikativa
möjligheter som skapas på eftermarknaden av produktioner. Detta för att skapa kännedom
och stärka bilden av Gotland som en kreativ och attraktiv plats att besöka, bo, leva och verka
på.

5 Uppföljning och redovisning
Bolaget skall årligen, senast vid utgången av efterföljande kvartal, rapportera årets
verksamhet och resultatuppfyllelse till ägarna skriftligen.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till
bolaget.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 40

Ägardirektiv för Gotlands Filmfond
2020-2023

RS 2020/153

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Gotlands Filmfonds nuvarande ägardirektiv gällde från och med 2014-2016 med
förlängning till och med den 31 december 2019. Med anledning av detta har ett nytt
ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023. Bolagets
vision är att stärka bilden av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och verka på
och därmed stärka Gotlands attraktionskraft samt att bidra till att nå utpekade mål i
enlighet med Filmstrategi för Gotland 2018-2023. Bolagets affärsidé är att stärka
förutsättningarna för att film- och drama-produktion på Gotland ska komma till
stånd, genom att vara en viktig part i finansiering. Som underlag för den revidering
som gjorts har hänsyn tagits till att filmlandskapet har förändrats sedan 2014 samt att
en samlad strategi för filmen på Gotland antogs 2018, Filmstrategi för Gotland 20182023. Utöver detta har en omvärldsanalys genomförts där bland annat en genomgång
av andra ägardirektiv för filmfonder har granskats. Under framtagandet har ledamöter i Gotland Filmfonds styrelse varit delaktiga i arbetsmöten, följt av dialog via
mail inför beredning av ärendet för beslut.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att ägardirektivet behöver tydliggöras med förklaring om
avsteg från aktieägarpolicyn. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Reviderade handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2020-01-21

21 (42)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1383
20 december 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Ny avgiftstaxa för grävtillstånd och trafikordningsplan inrättas.
Sammanfattning

På uppdrag av teknikförvaltningens ledning gjordes 2019 en genomlysning av
grävtillstånd inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga
roller, ansvar och ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för
grävtillstånd. En konkret åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd
skulle göras om till en extern taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan
kommer att innehålla följande:
•Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan.
•Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd.
•Sanktionsavgifter för att styra upp verksamheten och höja kvaliteten i tjänsterna.
Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer
reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att
stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot att införa en extern taxa som
beslutas av regionfullmäktige. Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan är
vanligt i andra kommuner. Genom att göra en extern taxa blir den mer transparent
och tydlig mot medborgarna på Gotland.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-11-27, §239
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Peter Lindvall
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Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 239

TN § 239

Taxa grävtillstånd 2020

TN 2019/3242
TN AU § 202

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att inrätta en ny avgiftstaxa
för grävtillstånd och trafikanordningsplan.

På uppdrag av förvaltningsledningen gjordes 2019 en genomlysning av grävtillstånd
inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga roller, ansvar och
ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd. En konkret
åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle göras om till en extern
taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan kommer att innehålla
följande:
•

Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan införs.

•

Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd införs.

•
Sanktionsavgifter kommer att införas för att styra upp verksamheten
och höja kvaliteten i tjänsterna.
Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer
reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att
stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en avgiftstaxa för grävtillstånd och
trafikanordningsplan behöver införas. Införandet kommer att innebära förbättringar
för verksamhet och ekonomin.
Barn- och genusperspektiv – Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket påverkar
barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket påverkar
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet kommer att få positiva ekonomiska
konsekvenser.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 239

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.
Teknikförvaltningen får i uppdrag att utveckla tjänsteskrivelsen med förtydligande i
tre perspektiven.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-22
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3242
22 oktober 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att inrätta en ny
avgiftstaxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan.
Finansiering av driftkostnader med 670 000 kr sker genom avgifter.

•

Sammanfattning
På uppdrag av förvaltningsledningen gjordes 2019 en genomlysning av grävtillstånd
inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga roller, ansvar och
ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd. En konkret
åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle göras om till en extern
taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan kommer att innehålla
följande:
•
Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan införs.
•
Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd införs.
•
Sanktionsavgifter kommer att införas för att styra upp verksamheten
och höja kvaliteten i tjänsterna.
Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer
reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att
stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en avgiftstaxa för grävtillstånd och
trafikanordningsplan behöver införas. Införandet kommer att innebära förbättringar
för verksamhet och ekonomin.
Barn- och genusperspektiv – Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket
påverkar barn- och genusperspektivet.
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Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3242

Landsbygdsperspektiv - Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket påverkar
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet kommer att få positiva ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3242

Taxa för Grävtillstånd och trafikanordningsplan
För att täcka kostnaderna som regionen har för tillståndsgivning vid
ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) ska
sökande betala avgifter enligt denna taxa.
Ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan ska ske via
regionens E-tjänst.
Priserna är reglerade enligt konsumentprisindex med oktober som
mätmånad.

Trafikanordningsplan – TA-plan
En TA- plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken,
trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete
eller en markupplåtelse. En ansökan med TA-plan måste skickas in när
verksamhet på offentliga platser kommer påverka trafik/gångtrafikant på
något sätt.
Aktivitet
Handläggning av ansökan

Skyndsam handläggning

Ändring/komplettering
Tidsbunden taxa tillstånd
Förlängning av tillstånd
Avslag
Generell TA-plan
Digitaliseringsavgift

Pris, kr
1 500

3 000

1 500
1 000
1 500
350
5 000/år
1 000

Kommentar
Avgiften avser handläggning av ansökan. Avgiften
innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att
genomföra trafikanordningen.
Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär
att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra
trafikanordningen.
Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka,
kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring eller komplettering av ansökan.
Per påbörjad vecka från 2:a veckan.
Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om –
TA-plan.
Medges endast i enstaka fall.
Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit digitalt.

Grävtillstånd
Avgifter för grävtillstånd tillkommer utöver avgifter för TA-planen.

Aktivitet
Handläggning

Skyndsam handläggning

Pris, kr
1 500

3 000

Kommentar
Avgiften avser handläggning av ansökan om
grävtillstånd. Avgiften innebär att den sökande har
sju dagars tillstånd att genomföra arbetet.
Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär
att den sökande har sju dagars tillstånd att
genomföra arbetet.
Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka,
kabelbrott, olycka eller motsvarande.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3242

Aktivitet
Ändring/komplettering
Tidsbunden taxa
Förlängning
Avslag

Pris, kr
1 500
1 000
1 500
350

Digitaliseringsavgift

1 000

Kommentar
Ändring eller komplettering av ansökan.
Per påbörjad vecka från 2:a vecka.
Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om
grävtillstånd.
Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit
digitalt.

Sanktionsavgifter
Överträdelse
Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en förhöjd
handläggningsavgift.
Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages en
förhöjd handläggningsavgift.
Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända
tiden för arbetet utgått.
Om utmärkningsansvarig saknas.

Avgift, kr

Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan.
Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer TAplan eller om arbetsområdet är farligt för trafikanter och
personal. Om ett av kraven inte efterlevs debiteras
sanktionsavgift.
Om enstaka detaljer saknas i den fysiska avstängningen eller
är bristfälliga.
Om personal saknar varselklädsel, eller brist i varselklädsel
förekommer.
Om personal saknar erforderlig utbildning i arbete på väg
eller visar tydligt bristande kompetens.

15 000 kr
15 000 kr
3 000 kr/vecka
3 000 kr/dygn
10 000
20 000

5 000
4 000 kr/person
4 000 kr/person

När regionen själva utför återställning av gata eller mark gäller följande
priser mot kund:
Arbete
Gatsten yta < 10

m2

Gatsten yta > 10 m2

Anm.
Storgatsten
Smågatsten
Storgatsten
Smågatsten
Storgatsten
Smågatsten

Gatsten yta < 5 m2
Gatsten yta < 5 m2
Asfaltbetong på körbana
Asfaltbetong på gång-och cykelbana
Ny beläggning (< 3 år)
50 % påslag på återställningskostnaden
Oljegrus på körbana
Indränkt makadam på körbana
Gräsyta yta < 100 m2
Gräsyta yta > 100 m2
Planteringsyta
Smal
Kantsten
Bred/Ramsten
Ränndalar 1 sten
Etablering endast vid stensättning

Objekt inom 200 m räknas som ett objekt

Pris
1 361 kr/m2
1 258 kr/m2
1 259 kr/m2
1 146 kr/m2
7 859 kr/objekt
7 344 kr/objekt
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
117 kr/m2
93 kr/m2
verklig kostnad
767 kr/löpmeter
1 074 kr/löpmeter
421 kr/löpmeter
1 054 kr/objekt
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Arbete
Sortering sten (se nedan)

Anm.

Pris
511 kr/m2

Omkostnadspålägg 10%
mervärdesskatt 25%

Vid debitering av kund debiteras minst 5 m2 inkl. etableringskostnad. Detta
gäller vid all stensättning. Stenen ska vara sorterad från övrigt material av
schaktet annars debiteras en sorteringskostnad på 511 kr/m2. Vid
sammanhängande ytor större än 1000 m2 beräknas kostnaderna i varje
enskilt fall. Kostnaderna omfattar utöver ny beläggning även framtida
sättningar.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 41

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan

RS 2019/1383

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Ny avgiftstaxa för grävtillstånd och trafikordningsplan inrättas.

På uppdrag av teknikförvaltningens ledning gjordes 2019 en genomlysning av grävtillstånd inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga roller,
ansvar och ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd.
En konkret åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle göras om till
en extern taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan kommer att innehålla följande:
-

Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan.
Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd.
Sanktionsavgifter för att styra upp verksamheten och höja kvaliteten i tjänsterna.

Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer
reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att
stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot att införa en extern taxa som
beslutas av regionfullmäktige. Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan är
vanligt i andra kommuner. Genom att göra en extern taxa blir den mer transparent
och tydlig mot medborgarna på Gotland.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-11-27, § 239
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/118
27 januari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Begäran för vattenhushållning vid
slurryproduktion
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 750 000 kronor för anläggande av
reningsverk vid Roma avfallsanläggning. Anslaget finansieras via
investeringsbidrag från Länsstyrelsen.
Sammanfattning

Teknikförvaltningen planerar att uppföra ett reningsverk för dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma. På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från
hårdgjorda ytor på anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till
avfallsanläggningen. Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Projektets målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall som ska bli biogas och biogödsel.
Projektet bidrar till minskad dricksvattenanvändning och minskade driftkostnader på
Roma avfallsanläggning.
Länsstyrelsen har beviljat ett preliminärt investeringsbidrag på 750 000 kronor för att
anlägga reningsverk på Roma avfallsanläggning. Projektet ska genomföras mellan den
15 oktober 2019 och fram till den 30 september 2020.
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, projektnr 12 729, TN 2019/2824. Omdisponeringen är en del i
finansieringen av projektet som beräknas kosta 1 500 000 kronor totalt.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen stödjer tekniska nämndens begäran om
bruttofinansiering. Investeringsbidrag från Länsstyrelsen är ett statligt bidrag och får
matchas mot investeringsanläggningen.
Beslutsunderlag

TN 2019-12-18, §285
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/118

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, enhet Ekonomistöd
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 285

TN § 285

Begäran om tilläggsanslag för
vattenhushållning vid slurryproduktion

TN 2019/3675
TN AU § 245

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 750 000 kronor för
anläggande av reningsverk vid Roma avfallsanläggning.
Tekniska nämnden beslutar att anvisa 750 000 kronor i investeringsbidrag för
finansiering av projektets genomförande.

Teknikförvaltningens planerar att uppföra ett reningsverk för dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma. På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från
hårdgjorda ytor på anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till
avfallsanläggningen. Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Projektets målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall. som ska bli biogas och biogödsel.
Projektet bidrar till minskad dricksvattenanvändning och minskade driftkostnader på
Roma avfallsanläggning.
Länsstyrelsen har beviljat ett preliminärt investeringsbidrag på 750 000 kronor för att
anlägga reningsverk på Roma avfallsanläggning. Den totala utgiften är beräknad till
1 500 000 kronor, Dnr 539-3371-2019.
Projektet ska genomföras mellan den 15 oktober 2019 och fram till den 30
september 2020.
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, projektnr 12 729, TN 2019/2824, omdisponeringen är en del i
finansiering av detta investeringsprojekt.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att totalutgiften kommer att uppgå till 1 500 000
kronor vilket innebär att tilläggsanslag behövs med 750 000 kronor. Finansiering sker
via statligt investeringsbidrag från länsstyrelsen med 750 000 kronor
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, vilket är en del i finansiering i detta investeringsprojekt. Några ytterligare
kommunala investeringsanslag kommer inte att behövas.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet innebär ökad attraktion för studiebesök då
Roma avfallsanläggning tar emot besök av all åldrar och genus och anläggningen blir
ett bättre exempel på hur avfall blir till resurs.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 285

Landsbygdsperspektiv – Beslutet innebär att investeringarna på Roma
avfallsanläggning ytterligare kan öka anläggningens och Romas attraktionskraft som
ett studiebesöksmål med hållbarhet och kretslopp i fokus.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär sänkta driftskostnader för
anläggningen, främst genom minskad dricksvattenförbrukning och färre transporter.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 750 000 kronor för
anläggande av reningsverk vid Roma avfallsanläggning. Medel tilldelas från av
Länsstyrelsen beviljat investeringsbidrag.
Tekniska nämnden beslutar att anvisa 750 000 kronor i investeringsbidrag för
finansiering av projektets genomförande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3675
22 november 2019

Fredrika Kraft

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för vattenhushållning vid
slurryproduktion
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 750 000
kronor för anläggande av reningsverk vid Roma avfallsanläggning.
Tekniska nämnden beslutar att anvisa 750 000 kronor i investeringsbidrag
för finansiering av projektets genomförande.

•

Sammanfattning

Teknikförvaltningens planerar att uppföra ett reningsverk för dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma. På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från
hårdgjorda ytor på anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till
avfallsanläggningen. Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Projektets målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall. som ska bli biogas och biogödsel.
Projektet bidrar till minskad dricksvattenanvändning och minskade driftkostnader på
Roma avfallsanläggning.
Länsstyrelsen har beviljat ett preliminärt investeringsbidrag på 750 000 kronor för att
anlägga reningsverk på Roma avfallsanläggning. Den totala utgiften är beräknad till
1 500 000 kronor, Dnr 539-3371-2019.
Projektet ska genomföras mellan den 15 oktober 2019 och fram till den 30
september 2020.
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, projektnr 12 729, TN 2019/2824, omdisponeringen är en del i
finansiering av detta investeringsprojekt.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att totalutgiften kommer att uppgå till 1 500 000
kronor vilket innebär att tilläggsanslag behövs med 750 000 kronor. Finansiering sker
via statligt investeringsbidrag från länsstyrelsen med 750 000 kronor
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3675

I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, vilket är en del i finansiering i detta investeringsprojekt. Några ytterligare
kommunala investeringsanslag kommer inte att behövas.
Beslutet innebär ökad attraktion för studiebesök då
Roma avfallsanläggning tar emot besök av all åldrar och genus och anläggningen blir
ett bättre exempel på hur avfall blir till resurs.

Barn- och genusperspektiv –

Landsbygdsperspektiv – Beslutet innebär att investeringarna på Roma
avfallsanläggning ytterligare kan öka anläggningens och Romas attraktionskraft som
ett studiebesöksmål med hållbarhet och kretslopp i fokus.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet

innebär sänkta driftskostnader för
anläggningen, främst genom minskad dricksvattenförbrukning och färre transporter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 42

Begäran om tilläggsanslag för vattenhushållning vid slurryproduktion

RS 2020/118

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 750 000 kronor för anläggande av
reningsverk vid Roma avfallsanläggning.
• Anslaget finansieras via investeringsbidrag från Länsstyrelsen.
•

Teknikförvaltningen planerar att uppföra ett reningsverk för dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma. På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från
hårdgjorda ytor på anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till
avfallsanläggningen. Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Projektets målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall som ska bli biogas och biogödsel.
Projektet bidrar till minskad dricksvattenanvändning och minskade driftkostnader på
Roma avfallsanläggning.
Länsstyrelsen har beviljat ett preliminärt investeringsbidrag på 750 000 kronor för att
anlägga reningsverk på Roma avfallsanläggning. Projektet ska genomföras mellan den
15 oktober 2019 och fram till den 30 september 2020.
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, projektnr 12 729, TN 2019/2824. Omdisponeringen är en del i finansieringen av projektet som beräknas kosta 1 500 000 kronor totalt.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer tekniska nämndens begäran om bruttofinansiering. Investeringsbidrag från Länsstyrelsen är ett statligt bidrag och får matchas mot
investeringsanläggningen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-12-18, § 285
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1433
27 januari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för kostnadstäckning för ökade
avtalskostnader
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på driftbudget med 21 mnkr
för år 2020. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital genom att
minska regionens förväntade resultat för 2020 till 99 mnkr.

Förslag för beslut i regionstyrelsen



Översyn av vilka kostnader som ska ingå i kompensation för externa avtal
beslutas ske i samband med budgetberedningen.

Sammanfattning

Region Gotland har från och med 2020-01-01 ett nytt avtal om remitterad vård med
Region Stockholm inom ramen för att Stockholm och Gotland är en gemensam
sjukvårdsregion. Detta ersätter tidigare avtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnden
och Karolinska sjukhuset.
Inom Region Stockholm pågår en omstrukturering av vården ut i enklare vårdformer
och en koncentration av den högspecialiserade vården till Karolinska sjukhuset.
Detta innebär att akutsjukhusen, framförallt Karolinska, kommer att ha en minskad
vårdproduktion. Det, tillsammans med de omfattande investeringarna som är
genomförda och som fortfarande pågår, leder till att kostnaden per producerad vård
blir högre. Utöver detta påverkas också kostnadsökningen av att Gotland lyckats
förhandla ner priserna i tidigare avtalet under flera år, vilket Stockholm nu vill
återställa till ett grundläge som är faktisk självkostnad.
Enligt det avtal som nu tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Region
Gotland och i Region Stockholm är den bedömda kostnadsökningen för den
remitterade vården cirka 20 miljoner, vilket hälso- och sjukvårdsnämnden inte har
utrymme för inom befintlig budgetram.
Samtidigt har LÖF meddelat en avgiftshöjning på ca 12 procent vilket motsvarar
cirka 1 miljon för den avgift som hälso- och sjukvården på Gotland erlägger
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Beskedet om avgiftshöjningen
kom Gotland till del i november 2019.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1433

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om
tilläggsanslag för ökade priser för remitterad vård samt avgiftshöjning för premien i
LÖF. Då inte någon del var känd vid budgetavstämningen i oktober 2019 hade
regionfullmäktige vid budgetbeslutet i november inte möjlighet att besluta om
eventuellt budgettillskott till hälso- och sjukvårdsnämnden utan beslutade att hälsooch sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020 för
utomlänsvården efter avslutad förhandling (RF 2019-11-18, § 281).
Effekten av budgettillskottet är att verksamhetens nettokostnad för 2020 blir 5 416
mnkr och att regionens budgetresultat minskar från beslutade 120 mnkr till 99 mnkr.
Det innebär att budgetresultatet är 1,8 procent av nettokostnaden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär även att regionstyrelsen vid budgetberedningen
ska ta hänsyn till ökade priser inom utomlänsvården i samband med kompensation
av ökade kostnader kopplade till externa avtal. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
att den frågan hänskjuts till budgetberedningen och inte beslutas nu. Anledningen är
att frågan behöver genomlysas ur flera perspektiv.
Beslutsunderlag

HSN 2019-12-12, §134

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen, enhet Ekonomistöd
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-12

HSN § 134

HSN § 134

Begäran om kostnadstäckning för ökade
avtalskostnader

HSN 2019/581
HSN-AU § 156

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Begära av Regionfullmäktige tillskott i budget 2020, 20 miljoner för ökade
kostnader inom utomlänsvården samt ytterligare 1 miljon för höjd avgift gällande
LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
• Begära av Regionstyrelsen att vid budgetberedning också ta hänsyn till ökade priser
inom utomlänsvården i samband med kompensation av ökade kostnader
kopplade till externa avtal.

Region Gotland remitterar varje år vård som av olika skäl inte kan eller ska utföras på
Gotland. Tidigare har hälso- och sjukvården slutit avtal med Karolinska sjukhuset
ensamt. Nuvarande avtal avslutas 2019-12-31. Inför nytt avtal som ska gälla från
2020-01-01 har ambitionen varit att sluta ett avtal med Region Stockholm, inte enbart
Karolinska, inom ramen för att Stockholm och Gotland är en gemensam sjukvårdsregion. Så har också gjorts.
Inom Region Stockholm pågår samtidigt en omstrukturering av vården ut i enklare
vårdformer och en koncentration av den högspecialiserade vården till Karolinska
sjukhuset. Detta innebär att akutsjukhusen, framförallt Karolinska, kommer att ha en
minskad vårdproduktion och har så redan idag jämfört med tidigare. Det tillsammans
med de omfattande investeringarna som är genomförda och som fortfarande pågår
leder till att kostnaden per producerad vård blir högre. Utöver detta påverkas också
kostnadsökningen av att Gotland lyckats förhandla ner priserna i tidigare avtalet
under flera år, vilket Stockholm nu vill återställa till ett grundläge som är faktisk
självkostnad.
I diskussionerna har parterna dock enats om en rabatt för Gotland på 12,6 procent
för vård remitterad till Karolinska sjukhuset under 2020, vilket likställer priset för
vården på Karolinska med priserna för övriga akutsjukhusen i Stockholm. Enligt det
avtal som nu tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Region Gotland och i
Region Stockholm är den bedömda kostnadsökningen för den remitterade vården
cirka 20 miljoner, vilket hälso- och sjukvårdsnämnden inte har utrymme för inom
befintlig budgetram.
Samtidigt har LÖF meddelat en avgiftshöjning på ca 12 procent vilket motsvarar
cirka 1 miljon för den avgift som hälso- och sjukvården på Gotland erlägger
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Beskedet om avgiftshöjningen
kom Gotland till del i november 2019.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-12

Protokollsutdrag
HSN § 134

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför att Regionfullmäktige tilldelar nämnden
ett budgettillskott om 21 miljoner i budgetramen inför budgetåret 2020.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den kostnadsökning som de nya priserna för
remitterad vård i Stockholm kommer att generera, eller den avgiftshöjning som LÖF
aviserat, inte ryms inom den budgetram som nämnden är tilldelad. Nämnden har
redan sedan tidigare stora utmaningar att nå en verksamhet i ekonomisk balans med
beslutad budgetram för 2020. Förvaltningens bedömning är också att dialogen med
Stockholm har nått så långt som det är möjligt i diskussionerna om rimligheten i
prissättningen.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 156
Då ökade kostnader för avtal samt för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
(LÖF) har aviserats inför 2020 behöver hälso- och sjukvårdsnämnden begära
kostnadstäckning hos regionfullmäktige.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till
nämnden i december med ett underlag med begäran om kostnadstäckning för ökade
avtalskostnader samt ökade kostnader för LÖF, Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag, inför 2020.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma till nämnden i december med ett underlag med begäran om
kostnadstäckning för ökade avtalskostnader samt ökade kostnader för LÖF,
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, inför 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2019
Skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2019/581
3 december 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Begäran om kostnadstäckning för ökade avtalskostnader
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:


Begära av Regionfullmäktige tillskott i budget 2020, 20 miljoner för ökade
kostnader inom utomlänsvården samt ytterligare 1 miljon för höjd avgift
gällande LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.



Begära av Regionstyrelsen att vid budgetberedning också ta hänsyn till ökade
priser inom utomlänsvården i samband med kompensation av ökade
kostnader kopplade till externa avtal.

Sammanfattning

Region Gotland remitterar varje år vård som av olika skäl inte kan eller ska utföras på
Gotland. Tidigare har hälso- och sjukvården slutit avtal med Karolinska sjukhuset
ensamt. Nuvarande avtal avslutas 2019-12-31. Inför nytt avtal som ska gälla från
2020-01-01 har ambitionen varit att sluta ett avtal med Region Stockholm, inte enbart
Karolinska, inom ramen för att Stockholm och Gotland är en gemensam sjukvårdsregion. Så har också gjorts.
Inom Region Stockholm pågår samtidigt en omstrukturering av vården ut i enklare
vårdformer och en koncentration av den högspecialiserade vården till Karolinska
sjukhuset. Detta innebär att akutsjukhusen, framförallt Karolinska, kommer att ha en
minskad vårdproduktion och har så redan idag jämfört med tidigare. Det tillsammans
med de omfattande investeringarna som är genomförda och som fortfarande pågår
leder till att kostnaden per producerad vård blir högre. Utöver detta påverkas också
kostnadsökningen av att Gotland lyckats förhandla ner priserna i tidigare avtalet
under flera år, vilket Stockholm nu vill återställa till ett grundläge som är faktisk
självkostnad.
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I diskussionerna har parterna dock enats om en rabatt för Gotland på 12,6 procent
för vård remitterad till Karolinska sjukhuset under 2020, vilket likställer priset för
vården på Karolinska med priserna för övriga akutsjukhusen i Stockholm. Enligt det
avtal som nu tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Region Gotland och i
Region Stockholm är den bedömda kostnadsökningen för den remitterade vården ca
20 miljoner, vilket hälso- och sjukvårdsnämnden inte har utrymme för inom befintlig
budgetram.
Samtidigt har LÖF meddelat en avgiftshöjning på ca 12 procent vilket motsvarar ca 1
miljon för den avgift som hälso- och sjukvården på Gotland erlägger LÖF. Beskedet
om avgiftshöjningen kom Gotland till del i november 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför att Regionfullmäktige tilldelar nämnden
ett budgettillskott om 21 miljoner i budgetramen inför budgetåret 2020.
Ärendebeskrivning

Sedan flera år har hälso- och sjukvården haft ett avtal med Karolinska Sjukhuset
gällande köp av remitterad vård, köp av konsulttjänster mm. Avtalet kommer av ett
mångårigt samarbete. Nuvarande avtal upphör att gälla 2019-12-31 och har då varat i
tre år. Den korta avtalsperioden beror på att Stockholm, vid avtalets tecknande, var
inne i ett omstruktureringsarbete för vården i Stockholm med utgångspunkt från
bland annat planerna bakom Nya Karolinska Sjukhuset. Den högspecialiserade
vården ska koncentreras till Karolinska Solna och icke högspecialiserad vård ska
flyttas ut till övriga akutsjukhus, övriga vårdaktörer inom vårdval, primärvård osv,
varför vare sig Karolinska eller hälso- och sjukvården på Gotland var beredda på att
gå in i ett längre avtal.
I samband med den omstrukturering av sjukvården i Stockholm som pågår har också
behovet av stora investeringar i form av om- och tillbyggnationer vid de olika
sjukhusen varit nödvändiga.
Omstruktureringen av vården tillsammans med de stora investeringarna som är
gjorda och som kommer att fortsätta innebär att den högspecialiserade vården på
framförallt Karolinska får en betydligt högre självkostnad än tidigare.
Redan inför 2019 aviserade Stockholm att självkostnaden för vården på akutsjukhusen ökade markant. Till viss del berodde detta även på att vissa kostnader, i form
av overheadkostnader, enligt nationella principer för självkostnadsberäkningar ska
ingå, vilket de inte gjort tidigare.
I förhandlingar med Karolinska lyckades ändå hälso- och sjukvårdsförvaltningen
förhandla bort pålägget av overhead, samt förhandla bort delar av de beräknat ökade
självkostnaderna så att de inte ingick i prissättningen till Gotland. Eftersom
förhandlingar pågått varje år under de tre år som avtalet löpt så blev skillnaden
mellan faktiskt självkostnad och det pris som Gotland betalt, allt större. När regioner
köper vård av varandra är annars självkostnaden ett utgångsläge.
I det avtal som nu beslutats kommer såldes de kraftiga prisökningarna av fler
aspekter:


Tidigare förhandlingar gällande overheadkostnader och andra rabatter
kopplade till Karolinska sjukhuset som nu upphör.



De ökade kostnader som de stora investeringar som genomförts och
fortfarande pågår inom Region Stockholm genererar.
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Den omstrukturering av vården inom Region Stockholm där vård flyttas ut
från såväl Karolinska sjukhuset som de andra akutsjukhusen ut i enklare
vårdformer. Detta innebär att den vård som ändå ska bedrivas på Karolinska
sjukhuset och de övriga akutsjukhusen får en högre självkostnad och blir
därmed också dyrare för köpare.

Den största andelen av den vård som Gotland remitterar är högspecialiserad vård.
Den första bedömningen som gjordes under hösten 2019 utifrån beräknade
självkostnader på akutsjukhusen i Stockholm var att kostnadsökningen för Gotland
skulle bli ca 27 miljoner, vid oförändrat behov av remittering.
Akutsjukhusen i Stockholm, exklusive Karolinska, har självkostnader som är i
ungefär samma nivå, medan självkostnaderna för Karolinska är betydligt högre än de
andra sjukhusen. Självkostnaderna och därmed priserna vid andra akutsjukhus runt
om i landet är inte generellt lägre än vid akutsjukhusen i Stockholm, exklusive
Karolinska. Stockholms ingång i avtalet inför 2020 har varit att inga rabatter ges till
Gotland, utan att det är självkostnad som gäller.
Under diskussionerna så har avtalet till slut landat i att Gotland får en rabatt 2020 för
köpt vård på Karolinska med 12,6 procent, vilket gör att priserna för Karolinska
jämställs med priserna på övriga akutsjukhusen i Stockholm. Bedömningen av
kostnadsökningen för 2020 blir då istället ca 20 miljoner.
Signalerna från Stockholm är att denna rabatt ska fasas ut inom ett par år. Något
sådant är dock ännu inte inskrivet i avtalet utan nya diskussioner kring prissättning
kommer att ske även inför 2021. Däremot har vården på Karolinska i grunden högre
självkostnader än vården på övriga akutsjukhus i Stockholm varför bedömningen på
sikt är att det kommer att vara dyrare att remittera till Karolinska än till övriga
sjukhus. Därav har de remitterande verksamheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu har i uppdrag att se över om det finns vård som idag remitteras till
Karolinska som kan flyttas över till något av de andra sjukhusen. Viss sådan
förflyttning är redan gjord under 2018-2019. Dock måste hänsyn tas till eventuella
andra merkostnader för sådan förflyttning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begärde i Strategisk plan och budget ersättning med
15 miljoner i för kompensation bedömd kostnadsökning gällande utomlänsvården.
Någon kompensation för detta tillsköts inte nämnden i budgetbeslutet. Inför
budgetavstämningen i oktober gjorde hälso- och sjukvårdsnämnden en skrivelse där
farhågorna om kraftigt ökade kostnader för utomlänsvården framkom.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte utrymme i den beslutade budgetramen att
också inrymma en kostnadsökning för utomlänsvården med 20 miljoner. Nämnden
bedömer också att processen gällande prissättningen gällande köpt vård i Stockholm
har nått så långt som är möjligt. Därav begär hälso- och sjukvårdsnämnden ett
tillskott i budgetramen för 2020 med 20 miljoner för utomlänsvården.
Ytterligare en kostnadsökning utom nämndens kontroll är avgiften till LÖF,
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Avgiften höjdes redan inför 2019, och
inför 2020 meddelar nu LÖF att avgiften höjs med ytterligare ca 12 procent. Detta
innebär för hälso- och sjukvårdsnämnden en avgiftshöjning med ca 1 miljon kronor.
Även för detta begär nämnden ett tillskott i budgetramen för 2020.
Totalt begär således hälso- och sjukvårdsnämnden ett tillskott i budgetramen inför
2020 med 21 miljoner kronor.
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den kostnadsökning som de nya priserna för
remitterad vård i Stockholm kommer att generera, eller den avgiftshöjning som LÖF
aviserat, inte ryms inom den budgetram som nämnden är tilldelad. Nämnden har
redan sedan tidigare stora utmaningar att nå en verksamhet i ekonomisk balans med
beslutad budgetram för 2020. Förvaltningens bedömning är också att dialogen med
Stockholm har nått så långt som det är möjligt i diskussionerna om rimligheten i
prissättningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 43

Begäran om tilläggsanslag för kostnadstäckning för ökade avtalskostnader

RS 2019/1433

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på driftbudget med 21
miljoner kr för år 2020. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital
genom att minska regionens förväntade resultat för 2020 till 99 miljoner kr.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Översyn av vilka kostnader som ska ingå i kompensation för externa avtal beslutas
ske i samband med budgetberedningen.

Region Gotland har från och med 2020-01-01 ett nytt avtal om remitterad vård med
Region Stockholm inom ramen för att Stockholm och Gotland är en gemensam
sjukvårdsregion. Detta ersätter tidigare avtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnden
och Karolinska sjukhuset.
Inom Region Stockholm pågår en omstrukturering av vården ut i enklare vårdformer
och en koncentration av den högspecialiserade vården till Karolinska sjukhuset.
Detta innebär att akutsjukhusen, framförallt Karolinska, kommer att ha en minskad
vårdproduktion. Det, tillsammans med de omfattande investeringarna som är
genomförda och som fortfarande pågår, leder till att kostnaden per producerad vård
blir högre. Utöver detta påverkas också kostnadsökningen av att Gotland lyckats
förhandla ner priserna i tidigare avtalet under flera år, vilket Stockholm nu vill
återställa till ett grundläge som är faktisk självkostnad.
Enligt det avtal som nu tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Region
Gotland och i Region Stockholm är den bedömda kostnadsökningen för den
remitterade vården cirka 20 miljoner, vilket hälso- och sjukvårdsnämnden inte har
utrymme för inom befintlig budgetram.
Samtidigt har Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) meddelat en avgiftshöjning på ca 12 procent vilket motsvarar cirka 1 miljon för den avgift som hälsooch sjukvården på Gotland erlägger Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
Beskedet om avgiftshöjningen kom Gotland till del i november 2019.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 43 forts
RS 2019/1433

Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om
tilläggsanslag för ökade priser för remitterad vård samt avgiftshöjning för premien i
LÖF. Då inte någon del var känd vid budgetavstämningen i oktober 2019 hade
regionfullmäktige vid budgetbeslutet i november inte möjlighet att besluta om
eventuellt budgettillskott till hälso- och sjukvårdsnämnden utan beslutade att hälsooch sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020 för
utomlänsvården efter avslutad förhandling (RF 2019-11-18, § 281).
Effekten av budgettillskottet är att verksamhetens nettokostnad för 2020 blir
5 416 mnkr och att regionens budgetresultat minskar från beslutade 120 mnkr till
99 miljoner kr. Det innebär att budgetresultatet är 1,8 procent av nettokostnaden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär även att regionstyrelsen vid budgetberedningen
ska ta hänsyn till ökade priser inom utomlänsvården i samband med kompensation
av ökade kostnader kopplade till externa avtal. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
att den frågan hänskjuts till budgetberedningen och inte beslutas nu. Anledningen är
att frågan behöver genomlysas ur flera perspektiv.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-12, § 134
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1426
31 januari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för anläggande av väg enligt
detaljplan
Förslag till beslut i regionstyrelsen



Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för anläggande av väg med 3 000 tkr.
Anslaget finansieras via regionens Eget kapital.



Begäran om anslag för kapitalkostnader avslås. Tekniska nämnden uppmanas att
ta med frågan i sin strategiska plan för kommande period som hanteras i den
ordinarie budgetprocessen.

Sammanfattning

Tilläggsanslag ansöks med 3 000 000 kr för en ombyggnad av Visborgsgatan, enligt
detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, för att förbättra trafiksäkerheten i
korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Tilläggsanslag ansöks för de driftkonsekvenser som investeringen innebär med totalt
135 000 kr. Avskrivningstiden är 30 år och den interna räntan uppgår till 1,5 %.
Beslutet ligger inom regionstyrelsens mandat för anvisning av medel ur eget kapital
enligt RF 2019-11-18, § 282.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår, efter avstämning med teknikförvaltningen, att
tilläggsanslaget för investeringen ska beviljas. Ärendet avser en gammal detaljplan
som inte blivit genomförd. Då förskolan i området nu ansökt om permanent bygglov
behöver ombyggnationen genomföras.
En markförsäljning har genomförts i anslutning (Visby Hällarna 1:7) och intäkterna
skulle finansiera projektet enligt genomförandebeskrivning i Detajplan för Visby del
av Hällarna 1:7. Dock finns i dessa medel inte utrymme för att finansiera
ombyggnationen av vägen.
Avseende tilläggsanslag för kapitalkostnader på driften föreslår
regionstyrelseförvaltningen avslag. Dels uppstår inte kostnaden förrän tidigast under
2021, dels ska kapitalkostnaderna avstämmas utifrån en helhetsbild för nämndens
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skattefinansierade verksamhet, inte projekt för projekt. Tekniska nämnden bör göra
en sådan översyn i sin strategiska plan så att ärendet går in i den ordinarie
budgetprocessen.
Beslutsunderlag

TN 2019-12-18, § 284

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Ekonomi
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 284

TN § 284

Begäran om tilläggsanslag för anläggande av
väg enligt detaljplan

TN 2019/3673
TN AU § 244

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för investeringsutgifter för
ombyggnad av Visborgsgatan enligt Detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7,
med totalt 3 000 000 kr.
Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för driftkostnader med totalt
135 000 kr (kapitalkostnader).
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Tilläggsanslag ansöks med 3 000 000 kr för en ombyggnad av Visborgsgatan, enligt
detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, för att förbättra trafiksäkerheten i
korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Tilläggsanslag ansöks för de driftkonsekvenser som investeringen innebär med totalt
135 000 kr. Avskrivningstiden är 30 år och den interna räntan uppgår till 1,5 %.
En markförsäljning har genomförts i anslutning (Visby Hällarna 1:7) och intäkterna
ska finansiera projektet enligt genomförandebeskrivning i Detajplan för Visby del av
Hällarna 1:7.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras förombyggnad av
Visborgsgatan enligt detaljplan för Visby, Del av Hällarna 1:7, med totalt 3 000 000
kr. Tilläggsanslag erfordras för de driftkostnader som blir konsekvensen av
investeringen med 135 000 kr. (Kapitalkostnaderna).
I genomförandebeskrivningen för Detaljplan Visby del av Hällarna 1:7 beskrivs att
kommunen kommer ha kostnader för omläggning av gata och att intäkterna för
kommunens del är hänförliga till försäljning av mark. I genomförandebeskrivningen
beskrivs också att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid överstiga
kommunens kostnader. För att omläggning av gatan ska kunna genomföras behöver
tekniska nämnden ansöka om erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet. Tas beslutet ökas trafiksäkerheten i korsningen mellan
Visborgsgatan och Gutevägen.
Landsbygdsperspektiv Beslutet innebär inga konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 284

Ekonomisk konsekvensanalys - Enligt genomförandebeskrivningen för Detaljplan
Visby del av Hällarna 1:7 kommer kommunen ha kostnader för omläggning av gata. I
beskrivningen går även att läsa att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid
överstiga kommunens kostnader. Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för
teknikförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för investeringsutgifter för
ombyggnad av Visborgsgatan enligt Detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, med
totalt 3 000 000 kr.
Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för driftkostnader med totalt
135 000 kronor (kapitalkostnader).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-20
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7 – genomförandebeskrivning
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3673
20 november 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för anläggande av väg enligt detaljplan
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för
investeringsutgifter för ombyggnad av Visborgsgatan enligt Detaljplan för
Visby Del av Hällarna 1:7, med totalt 3 000 000 kr.
Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för driftkostnader
med totalt 135 000 kr (kapitalkostnader).

Sammanfattning

Tilläggsanslag ansöks med 3 000 000 kr för en ombyggnad av Visborgsgatan, enligt
detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, för att förbättra trafiksäkerheten i
korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Tilläggsanslag ansöks för de driftkonsekvenser som investeringen innebär med totalt
135 000 kr. Avskrivningstiden är 30 år och den interna räntan uppgår till 1,5 %.
En markförsäljning har genomförts i anslutning (Visby Hällarna 1:7) och intäkterna
ska finansiera projektet enligt genomförandebeskrivning i Detajplan för Visby del av
Hällarna 1:7.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras förombyggnad av
Visborgsgatan enligt detaljplan för Visby, Del av Hällarna 1:7, med totalt 3 000 000
kr. Tilläggsanslag erfordras för de driftkostnader som blir konsekvensen av
investeringen med 135 000 kr. (Kapitalkostnaderna).
I genomförandebeskrivningen för Detaljplan Visby del av Hällarna 1:7 beskrivs att
kommunen kommer ha kostnader för omläggning av gata och att intäkterna för
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kommunens del är hänförliga till försäljning av mark. I genomförandebeskrivningen
beskrivs också att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid överstiga
kommunens kostnader. För att omläggning av gatan ska kunna genomföras behöver
tekniska nämnden ansöka om erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet. Tas beslutet ökas trafiksäkerheten i korsningen mellan
Visborgsgatan och Gutevägen.
Landsbygdsperspektiv Beslutet

landsbygdsperspektivet.

innebär inga konsekvenser för

Ekonomisk konsekvensanalys - Enligt

genomförandebeskrivningen för Detaljplan
Visby del av Hällarna 1:7 kommer kommunen ha kostnader för omläggning av gata. I
beskrivningen går även att läsa att som lägst kommer kommunens intäkter emellertid
överstiga kommunens kostnader. Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för
teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-20
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7
Detaljplan för Visby del av Hällarna 1:7 – genomförandebeskrivning

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Dnr 62038-21

Antagen 2008-12-15
Laga kraft 2009-10-15

Detaljplan för
VISBY del av Hällarna 1:7
Gotlands kommun
Stadsarkitektkontoret i Visby 2008-03-25

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Plankarta med illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och
samrådsredogörelse

Planens syfte och
huvuddrag

Planen görs för att ge möjlighet till att bygga ett hotell med 100 rum
innehållande 200 bäddar. Planen har utformats så att det ska finnas fri sikt
mot kvarnen Plågan i ett stråk mot Söderväg och mellan Plågan och kvarnen
Kärringen. Då delar av området används som strövområde till fyra förskolor
i närheten har hotellet placerats så nära Söderväg som möjligt. Hänsyn har
tagits till underjordiska ledningar som avgränsar hotelltomten i väster.

En bit söder om planområdet finns ett riksintresse för turism och friluftsliv.
Förenlighet med 3, 4
och 5 kap miljöbalken. Inom området ligger Svensk bilprovning, bilhandel, en oljedepå mm. Detta
riksintresse bedöms inte påverkas negativt av föreslagen hotelletablering.
Mijöpåverkan enligt 6 Väster om planområdet finns ett riksintresse för naturvården (klintkanten).
De naturvärden som riksintresset innehåller berörs inte av planförslaget.
kap miljöbalken
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överträdas eller riskerar att överträdas.
Om en detaljplans genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras när en kommun upprättar en
detaljplan.
Stadsarkitektkontoret har bedömt att ett genomförande av planen inte
medför en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap.
Motivet för detta ställningstagande är att de förväntade effekterna inte har
en sådan betydelse och komplexitet att det finns behov av en särskild
miljökonsekvensbeskrivning.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i hörnet av Gutevägen och Söderväg i Visby. Planen har
avgränsats så att ledningarna i väster kan ligga kvar orörda och att den
naturskog som används av många förskolebarn i huvudsak förblir orörd.

Areal

Planområdets totala areal är på ca 2,1 hektar.

Markägoförhållanden

Kommunen äger marken.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

En översiktsplan för Visby har varit ute på samråd under 2006. I denna
konstateras att områdets strategiska läge i hamnens närområde borde med
fördel kunna utnyttjas för exempelvis hotell, kontor och/eller andra mer
människointensiva verksamheter.

Detaljplaner

För huvuddelen av området gäller detaljplan 1968-05-22. Kvarnen Plågan
som ligger utanför nuvarande förslag är avsatt som specialområde för
kulturreservat. Resten utgörs av allmän plats, parkmark. En flik utefter
Gutevägen återfinns i 1934 års plan och markeras där som allmän plats.
Utefter såväl Gutevägen som Söderväg finns en zon av ej planlagd mark.
Planernas genomförandetid har gått ut.

Program för
planområdet

Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och
mål för planen, om det inte är onödigt. Syftet är att dialogen mellan
kommunen och dem som berörs av ett planärende skall komma till stånd i
ett tidigt skede innan planen fått ett alltför konkret innehåll och kommunens
ställningstaganden blivit låsta.
Stadsarkitektkontoret har bedömt att ett program är onödigt med stöd av att
den översiktsplan för Visby varit ute på ett mycket brett samråd under 2006.
Dessutom har detaljplaneförfrågan varit ute på samråd innan
byggnadsnämnden beslutade att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att
upprätta en detaljplan för området.

Miljökonsekvensbeskrivning

Ett genomförande av planen har inte ansetts medföra betydande
miljöpåverkan.

Kommunala beslut
i övrigt

Kommunstyrelsen har upprättat ett markanvisningsavtal som siktar på att
området bebyggs med hotell.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet kan betraktas som naturområde, men är delvis ganska påverkat
och inom området finns en barack och en spontant ianspråktagen parkering.
Området har både öppna partier och delar med träd och buskar. Tätt intill
kvarnen Plågan finns den starkt hotade Kransborren, Marrubium vulgare.
Området med blandskog (berör planområdet i sydväst) används i dag som
närskog till 4 förskolor med sammanlagt över 130 barn. För barn i dag är
naturskog av mycket stor betydelse för att i tidiga år lära in förståelsen för
allt växande, för att öka motoriken samt för att ha tillgång till en ostörd yta
som ger motivation till egna kreativa lekar.
Hela området används dagligen för hundpromenader i en avskärmad miljö
samt för promenader för att se solnedgången. Ett flertal använda stigar finns
i området.
Denna naturskog är den enda av sitt slag i sydvästra Visby innanför
ringleden.
Kvarnen Plågan ligger utanför planområdet på en forntida kraftig strandvall
(Ancylussjöns gränsvall). Kvarnen är kulturhistoriskt värdefull, liksom det
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område som gör att kvarnen kan bilda ett sammanhang med de två andra
kvarnarna norr om Gutebacken.
Utanför planområdets västra gräns löper en underjordisk oljeledning.
Geotekniska
förhållanden

AB PentaCon i Visby har utfört en översiktlig geoteknisk utredning daterad
2007-11-05. Av denna framgår det att markytan är relativt plan och faller
svagt åt nordväst. Jorden bedöms generellt bestå av 0,1-0,2 meter mulljord
på ett lager av sand, grus eller morän direkt på kalkstensberget. Bergnivån
bedöms ligga mellan 0,4-1,0 meter under markytan. Inom fastigheten finns
rester av gamla stenbrott. I anslutning till dessa områden kan större
mäktighet av fyllnads- och avbaningsmassor förekomma. Inget vatten har
konstaterats i samband med provborrningarna. Grundvattennivån bedöms
med ledning av SGU:s geohydrologiska karta från 1982 ligga ca 10-15
meter ned i kalkstensberget. Jorden tillhör generellt inte några tjällyftande
jordarter. Markvatten kan strömma på det tätande moränlagret eller
kalkstensberget vid kraftig nederbörd eller vid snösmältning. Tidvis bedöms
vatten kunna bli stående inom områdets lågpunkter på grund av moränens
och kalkstensbergets låga permeabilitet.
Små eller inga förhöjda halter av lättflyktiga kolväten eller metaller har
konstaterats vid provtagningar. Ingen av de uppmätta metallhalterna
överstiger riktvärdena för känslig markanvändning för respektive ämne.
Ingen av de uppmätta halterna av PAH eller summan av cancerogena PAH i
jord överstiger riktvärdena för känslig markanvändning för respektive
ämne.
Enligt gjord markradonutredning för Gotlands kommun ligger planområdet
inom område med lokala förekomster av normalradonmark (områden med
grovt grus eller områden med kända sprickor, karst). Inom
normalriskområde för radon skall grundläggning utföras radonskyddande.
Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så
att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell
uppmärksamhet måste ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc.
Markradonundersökning kan även göras för att närmare konstatera
risknivån inom området. Stickprov bör utföras i färdigställda byggnader för
att kontrollera att riktvärden för radon (200 Bq/m3 som årsmedelvärde)
respektive gammastrålning (0,5 µSv/h) uppfylls.
Generellt sett bedöms det finnas mycket goda möjligheter att anpassa den
aktuella bebyggelsetypen, hotellbyggnad, till de rådande geotekniska
förhållandena. Grovplanerings- och grundberedningskostnaderna bedöms
bli normala. Fastställande av dimensioneringsparametrar skall göras av
geotekniskt sakkunnig i samband med detaljprojekteringen.
Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående
utföras utan risk för skadliga ojämna sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem. Detta innebär att hotellet kan byggas utan att
den oljeledning, som löper strax utanför planområdet, påverkas.

Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte inom området.
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Bebyggelseområden
En byggbar byggnadsarea på 1500 kvm i max 3 våningar (ger en bruttoarea
på 4500 kvm) med en totalhöjd på 14 meter över markytan tillåts inom
området. Planen medger byggande av hotell och kontor.

Friytor
En stor del av Hällarna tas i anspråk för hotelltomten men de från
rekreationssynpunkt värdefullaste ytorna kvarstår.

Lek och rekreation

Gator och trafik
Hotelltomten angörs från Söderväg..
För att förbättra sikten i hörnet Visborgsgatan-Gutevägen föreslås en
ombyggnad av Visborgsgatan.

Verksamheterna vid Lantmännens område och försvarsmaktens oljedepå
bedöms inte innebära någon påverkan av betydelse för planens
hotellverksamhet. Kommunen har låtit utföra en riskutredning daterad
2008-02-20, som visar att med föreslagna planbestämmelser är det möjligt
att utan risk för människors liv och förstörelse av egendom uppföra ett
hotell enligt planförslaget. Mot vägtrafikbuller isoleras fasaderna med minst
30 dB(A) för att klara inomhusmiljön. Hotellets uteplatser placeras så att
byggnaden ger bullerskydd mot trafiken.

Störningar

Teknisk försörjning
Vatten- och avloppet är ansluts till det kommunala nätet.

Vatten och avlopp

Administrativa frågor
Genomförandetiden är satt till fem år med tanke på möjligheten att ändra
detaljplanen då blir större om behov uppkommer.

Konsekvenser av planens genomförande
Barnperspektiv

Gotlands kommun följer barnkonventionen. De synpunkter som kommit in
från närliggande förskolor har så långt möjligt beaktats i det slutliga
planförslaget. Kommunstyrelsen beslöt 2006-09-21 § 258 att godkänna ett
markanvisningsavtal med Göran Göransson och Göran Bylund. Detta avtal
omfattade hela området Hällarna 1:7 innanför Gutevägen-Söderväg. Efter
ett tidigt samråd beslutade byggnadsnämnden att hänsyn måste tas till
förskolornas behov och att området för hotell skulle inskränkas till ett
mindre område närmast Söderväg. Den del av området som blir kvar och
som kan utnyttjas av förskolorna är stort och kan på sikt utvecklas genom
lämpliga planteringar och skötselåtgärder.

Natur, miljö och hälsa

En del av Hällarna vid kvarnen Plågan tas i anspråk för hotellverksamhet.
Ett grönområde försvinner till viss del.
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Den aktuella delen av Hällarna har, fastän störningspåverkat, ändå en
ganska stor betydelse som närrekreationsområde. Dess betydelse för
förskoleverksamhet är mycket stor. De intressantaste och mest utnyttjade
delarna ligger i centrala och västra delen kring träddungen, kvarnen Plågan
och klintkanten. Även om ett område vid klintkanten lämnas orörd vid en
byggnation finns alltid risken att området utnyttjas mindre av allmänheten,
p.g.a. de mentala barriärer som kan uppstå. Det värde området har som
närrekreationsområde och för biologisk mångfald hänger samman med
viljan och resurserna att sköta området så att sådana värden blir så stora som
möjligt. Närliggande andra grönområden är Hällarna norr om Gutevägen
och Tallunden, vilka båda dock har en annan karaktär.
Militären har en drivmedelsdepå med utlastning intill området, rörledningar
går utanför planområdet området till Gutebacken. Dessa berörs ej. Platsen
finns inte medtagen på länsstyrelsens lista över presumtivt förorenade
markområden (MIFO-objekt). Vid fyllning av depån kan oljelukt spridas i
omgivningarna. Eftersom det redan ligger bostäder närmare
utsläppspunkten och påfyllning sker ytterst sällan utger detta inget problem
för föreslagen hotellverksamhet.
Kvarnen Plågan är kulturhistoriskt värdefullt och kvarnarnas
kulturhistoriska sammanhang riskerar att påverkas men i ringa grad.
En exploatering av området torde medföra en liten men dock ökad risk för
att växten kransborre försvinner från Visby. Den tänkta exploateringen
bedöms inte påverka de riksintressevärden som ska skyddas, d.v.s. den
blottade klintskärningen.
På grund av hotellverksamheten förväntas biltrafiken öka i området med
några hundra bilar. Denna ökning blir knappast märkbar i förhållande till
nuvarande trafik.
Utsikten från ett antal fastigheter i kvarteren Paraden och Aklejan kommer
att förändras.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överträdas eller riskerar att överträdas.
På grund av hotellverksamheten förväntas biltrafiken öka i området med
några hundra bilar. Denna ökning blir knappast märkbar i förhållande till
nuvarande trafik.
Utsikten från ett antal fastigheter i kvarteren Paraden och Aklejan kommer
att förändras.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överträdas eller riskerar att överträdas.

Stadsarkitektkontoret i Visby 2008-03-25

Carin Johanson

Antagen 2008-12-15

Laga kraft 2009-10-15

Björn Andersson
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 44

Begäran om tilläggsanslag för anläggande av
väg enligt detaljplan

RS 2019/1426

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för anläggande av väg med 3 miljoner kr.
Anslaget finansieras via regionens Eget kapital.
• Begäran om anslag för kapitalkostnader avslås. Tekniska nämnden uppmanas att ta
med frågan i sin strategiska plan för kommande period som hanteras i den
ordinarie budgetprocessen.
•

Tilläggsanslag ansöks med 3 000 000 kr för en ombyggnad av Visborgsgatan, enligt
detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, för att förbättra trafiksäkerheten i
korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Tilläggsanslag ansöks för de driftkonsekvenser som investeringen innebär med totalt
135 000 kr. Avskrivningstiden är 30 år och den interna räntan uppgår till 1,5 %.
Beslutet ligger inom regionstyrelsens mandat för anvisning av medel ur eget kapital
enligt regionfullmäktige 2019-11-18, § 282.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår, efter avstämning med teknikförvaltningen, att
tilläggsanslaget för investeringen ska beviljas. Ärendet avser en gammal detaljplan
som inte blivit genomförd. Då förskolan i området nu ansökt om permanent bygglov
behöver ombyggnationen genomföras.
En markförsäljning har genomförts i anslutning (Visby Hällarna 1:7) och intäkterna
skulle finansiera projektet enligt genomförandebeskrivning i Detaljplan för Visby del
av Hällarna 1:7. Dock finns i dessa medel inte utrymme för att finansiera ombyggnationen av vägen.
Avseende tilläggsanslag för kapitalkostnader på driften föreslår regionstyrelseförvaltningen avslag. Dels uppstår inte kostnaden förrän tidigast under 2021, dels ska
kapitalkostnaderna avstämmas utifrån en helhetsbild för nämndens skattefinansierade
verksamhet, inte projekt för projekt. Tekniska nämnden bör göra en sådan översyn i
sin strategiska plan så att ärendet går in i den ordinarie budgetprocessen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-12-18, § 284
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-31

26 (41)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/471
10 februari 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Utveckling i Roma
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


Godkänna föreslaget upplägg, kriterier samt tidplan för
markanvisning/försäljning av fastigheter i Roma.



Tekniska nämnden bereder och verkställer markanvisning och försäljning av del
av fastigheten Roma Annex 1:7, fastigheten Roma Kloster 1:214 samt del av
fastigheten Roma Kloster 2:3.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-29 RS §130 att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att utreda ett lämpligt upplägg och process för försäljning avseende tre
fastigheter i Roma för att möjliggöra bostadsbyggande och tillgång till badanläggning.
Förvaltningen fick även i uppdrag att genomföra en undersökning av intresset för ett
förvärv enligt föreslaget upplägg. Marknaden erbjöds att skicka in en intresseanmälan
och regionen erhöll sammanlagt fyra intresseanmälningar. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med förslag till upplägg för en försäljningsprocess.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att det finns ett intresse på marknaden
kring att förvärva en eller flera av de föreslagna fastigheterna i Roma. Nybyggnation
av bostäder, ombyggnad av tomställt före detta äldreboende samt en upprustning av
simhallen bedöms tillsammans vara positivt för Romas utveckling.
Försäljningsprocessen föreslås därför omfatta ett erbjudande att förvärva samtliga tre
objekt alternativt enstaka fastigheter. Förslaget är att urvalskriteriet endast utgörs av
priset men där anbudsgivare som lämnat pris på helheten premieras med ytterligare
poäng vid utvärderingen.
Förutsättningarna för de olika objekten framgår enligt nedan.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/471

Del av fastigheten Björke Annex 1:7
Området vid Ekgatan tillåter enligt detaljplanen bostadshus i max 2 plan och en
exploateringsgrad på max 20% av fastighetsarean, vilket ger en byggrätt om ca 3 400
kvm BTA. Vid snittarea 85 kvm per bostad ger detta ca 40 bostäder. Enligt
teknikförvaltningen, VA-avdelningen finns begränsningar i VA kapacitet och därifrån
är rekommendationen att begränsa antalet enheter till 40 st. Därför begränsas
föreslaget område och exkluderar outnyttjade byggrätter i sydväst. Området söder
och väster om Ekgatan är bebyggt med enfamiljshus och möjligheter finns att inom
det aktuella området bygga både en- och/eller flerbostadshus.

Fastigheten Roma Kloster 1:214
Roma Kloster 1:214 har tidigare inrymt äldreboende men har sedan 2012 ingen
verksamhet med undantag för att vissa delar nyttjats tillfälligt för evakuering.
Detaljplanen för området medger bostäder, vård, kontor, skola eller
centrumbebyggelse. Om fastigheten utvecklas med bostäder som upplåts med
hyresrätt kan regionen vara intresserad av att hyra tillbaka bostäder motsvarande 10
procent av total bostadsarea.

Del av fastigheten Roma Kloster 2:3
Roma Kloster 2:3 omfattar hela Romaskolan. Aktuellt för försäljning är den del som
utgörs av simhallen. Inför en försäljning kommer regionen ombesörja att teknisk
försörjning i form av värme, VA och el är separerad från den del som regionen
behåller. Regionen bekostar också lantmäteriförrättning som även inkluderar
säkerställande av rättigheter för infart, parkering mm. Tillträde då fastighetsbildning
vunnit laga kraft. Efter en ombyggnad är regionen villig att köpa tillbaka badtid för
en kostnad som uppgår till maximalt 300 000 kr per år under en period om 10 år.
Regionen ställer inga krav på en tävlingsklassad bassäng men att där ska finnas
bassäng för simundervisning och rehab. Detta regleras i ett avtal mellan parterna som
tas fram i samband med överlåtelseavtalet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/471

Vad gäller ytterligare detaljer kring föreslaget upplägg såsom tex tidplan så framgår
detta av bilaga.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har konstaterat att det finns ett marknadsintresse att
förvärva föreslagna fastigheter för ny- och ombyggnad. Att ge marknaden möjlighet
att förvärva fler enheter samtidigt kan gynna de som är intresserade av att etablera sig
på orten.
Roma är en viktig ort på den gotländska landsbygden med goda pendlingsmöjligheter
till Visby beaktat den relativa närheten. Behovet och intresset av bostäder är därför
betydande. En utveckling av Roma ses också som en viktig del av utvecklingen av det
gotländska samhället i stort.
Mot bakgrund av ovanstående anser regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen
bör godkänna det föreslagna upplägget för försäljning av fastigheterna samt
föreslagen tidplan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark och Stadsmiljö
TKF Fastighetsförvaltningen
Bilaga: Förslag till erbjudande om fastighetsförvärv inkl. tidplan.

3 (3)

Fastighetsförvärv i Roma
I syfte att främja utvecklingen i Roma erbjuds intresserade nu genom markanvisning
möjlighet till nybyggnation av bostäder samt fastighetsutveckling i Roma. Fastigheterna
utgörs av såväl obebyggd mark som bebyggda fastigheter enligt nedan




Del av Björke Annex 1:7 – Obebyggd mark planlagd för bostäder.
Roma Kloster 1:214 – Bebyggd med f d äldreboendet Klostergården och
planlagd för bostäder, vård, kontor, skola eller centrumbebyggelse.
Del av Roma Kloster 2:3 – Byggnad innehållande f d Romabadet

Möjlighet finns att förvärva helheten eller delar av ovanstående vilket ska framgå av
anbud.
Tidplan: Prisuppgifter ska lämnas in till Region Gotland, senast fredag den 29 maj
2020. Därutöver vill Region Gotland ha en redovisning av tänkt utveckling av respektive
objekt. Utvärdering av tävlingsbidrag kommer att ske under juni 2020. Regionstyrelsen
avser fatta beslut om att teckna markanvisningsavtal i september 2020. Tekniska
nämnden avser fatta beslut om överlåtelseavtal avseende de båda bebyggda fastigheterna
i september 2020.
Utvärderingsgrunder: Tävlingsbidragen utvärderas enbart med avseende på pris per
objekt där anbuden poängsätts utifrån prisnivå. De som lämnar anbud på samtliga tre
objekt erhåller bonuspoäng.
Anbud ska innehålla pris på den eller de delar som anbudet omfattar. Pris per objekt ska
tydligt framgå.
Bedömning: Bidragen kommer att bedömas utifrån kriterier som lagts fram i denna
inbjudan. Bedömningen utförs av en grupp med representanter från
regionsstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen.
Anmälan: Prisuppgift i kr/objekt läggs i ett förslutet kuvert och skickas in per brev
märkt Prisuppgift Romapaketet RS 2019/471 till:
Region Gotland
Åsa Linder, Regionstyrelseförvaltningen
RS 2019/471
621 81 Visby
Eftersom anvisningen sker i anbudsform hanteras förslagen med sekretess fram till att
beslut om tilldelning har fattats i Regionstyrelsen/Tekniska nämnden.
Intresserade erbjuds möjlighet att besiktiga bebyggda fastigheter. För bokning av
besiktning och för eventuella frågor vänligen kontakta Åsa Linder på 0498-26 91 50 eller
asa.linder@gotland.se

Region Gotland

Del av fastigheten Björke Annex 1:7

Adress: Ekgatan, Roma. Rödmarkerat område enligt ovan. Areal uppgår till cirka 17 000
kvm. Exakt areal fastställs efter fastighetsbildning. Regionen bekostar
Lantmäteriförrättning. Tillträde då fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Detaljplan: Genomförandetiden har gått ut. Planen anger bostadsändamål i högst två
våningsplan, exploateringsgrad 0,2 i BTA per fastighetsarea, vind får ej inredas och
källarlösa byggnader. Grundläggning ska ske med pålplintar alternativt med
kompensationsgrundläggning. Grundläggningsförhållandena bedöms förorsaka
merkostnader för produktion av husen. Antalet bostadsenheter ska maximalt uppgå till
40 st på grund av begränsningar i VA-kapacitet.

Tekniska utredningar: Det åligger byggherren att utföra erforderliga geotekniska
undersökningar samt övriga, för exploateringen nödvändiga, undersökningar .
Teknisk försörjning: Den blivande fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten- och
avlopp. Dag- och dräneringsvattnet måste kunna fördröjas inom fastigheten innan det
leds vidare. Regionens riktlinje är att ett 20-årsregn ska kunna magasineras lokalt.
Lösningar för återanvändning av dagvatten för exempelvis bevattning välkomnas.
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Region Gotland

3 (5)

Övrigt:
•

Region Gotland ansvarar för och bekostar sanering av eventuell
markförorening för att möjliggöra användning av marken i enlighet med
gällande detaljplan.

•

Region Gotland svarar för fastighetsbildningskostnaden.

•

Byggherren svarar för anslutningskostnader till kommunikationssystem, el
samt vatten och avlopp.

•

Byggherren svarar för kostnader för nybyggnadskarta, bygglovs- och
planavgift samt kostnader för övriga tillstånd som kan komma att behövas
för verksamheten.

Vid markanvisning välkomnar Region Gotland en helhetssyn på miljöanpassat
byggande, gärna miljöprestandahöjande system hos byggherren, med speciellt fokus
inom områdena energiförbrukning, materialval, innemiljö och biologisk mångfald.
Markanvisning: Denna markanvisning innebär att Region Gotland och vinnande
byggherre tecknar markanvisningsavtal där byggherren har ensamrätt att inom två år
från beslut om markanvisningen teckna avtal om förvärv. I markanvisningsavtalet
regleras även genomförandefrågor för säkerställande av parternas åtaganden.
Fastighetsbildning sker före tillträde av fastigheten. Detta innebär att byggherrens
tillträde och uttagande av pantbrev kan ske först när fastighetsbildningen vunnit laga
kraft.
Upplåtelseform bostäder: Regionen ställer inga krav på upplåtelseform.
Bilagor:
Detaljplan
VA-karta

Region Gotland

Fastigheten Roma Kloster 1:214
Fd äldreboende

Adress: Skolgatan 27, Roma (f.d. äldreboendet Klostergården)
Byggår: 1957. Ombyggt/tillbyggt 1977
Tomtareal: 4 714 kvm
Detaljplan: Ändamål bostäder, vård, kontor, skola och centrumbebyggelse i högst två
våningsplan
Övrigt: Om fastigheten utvecklas med bostäder som upplåts med hyresrätt kan
regionen vara intresserad av att hyra tillbaka bostäder motsvarande 10 procent av total
bostadsarea.
I byggnaden finns ett skyddsrum med skyddsrumsnummer 194500-7 registrerat hos
MSB. Skyddsrummet innehåller 60 platser. Eventuellt kan skyddsrummet avvecklas.
Bilagor:
Detaljplan
Energideklaration (2009)
Ritningar (kv, entréplan, övre våningsplan, fasad)
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Region Gotland

Del av Roma Kloster 2:3

Adress: Kungsallén 1-5, Roma (fd Romabadet). Rödmarkerat enligt ovan. Areal uppgår
till cirka 2 500 kvm. Exakt areal och utformning fastställs efter fastighetsbildning.
Regionen bekostar Lantmäteriförrättning som även inkluderar säkerställande av
rättigheter för infart, parkering mm. Tillträde då fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Detaljplan: Saknas
Simhall ursprungligen uppförd 1971. Inför en försäljning kommer regionen ombesörja
att teknisk försörjning i form av värme, VA och el är separerad från den del som
regionen behåller. Detta innebär att den nya ägaren får installera en ny värmekälla samt
teckna eget elabonnemang och VA-anslutning. Regionen ombesörjer och bekostar att
ytterligare åtgärder som krävs för en fastighetsindelning, såsom ev. brandvägg,
genomförs.
Simhallen är i behov av renovering och efter en ombyggnad är regionen villig att köpa
tillbaka badtid för en kostnad som uppgår till maximalt 300 000 kr per år under en
period om 10 år. Regionen ställer inga krav på en tävlingsklassad bassäng men att där
ska finnas bassäng för simundervisning och rehab. Detta regleras i ett avtal mellan
parterna som tas fram i samband med överlåtelseavtalet.
Bilagor:
Ritningar (källare, mellanvåningsplan, fasad, sektion)
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 45

Utveckling i Roma - markanvisning

RS 2019/471

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Föreslaget upplägg, kriterier samt tidplan för markanvisning/försäljning av
fastigheter i Roma godkänns.
• Tekniska nämnden bereder och verkställer markanvisning och försäljning av del av
fastigheten Roma Annex 1:7, fastigheten Roma Kloster 1:214 samt del av fastigheten Roma Kloster 2:3.
•

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-29, § 130 att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda ett lämpligt upplägg och process för försäljning avseende tre fastigheter i Roma för att möjliggöra bostadsbyggande och tillgång till badanläggning.
Regionstyrelseförvaltningen fick även i uppdrag att genomföra en undersökning av
intresset för ett förvärv enligt föreslaget upplägg. Marknaden erbjöds att skicka in en
intresseanmälan och regionen erhöll sammanlagt fyra intresseanmälningar. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med förslag till upplägg för en försäljningsprocess.
Regionstyrelseförvaltningen har konstaterat att det finns ett marknadsintresse att
förvärva föreslagna fastigheter för ny- och ombyggnad. Att ge marknaden möjlighet
att förvärva fler enheter samtidigt kan gynna de som är intresserade av att etablera sig
på orten. Roma är en viktig ort på den gotländska landsbygden med goda pendlingsmöjligheter till Visby beaktat den relativa närheten. Behovet och intresset av bostäder
är därför betydande. En utveckling av Roma ses också som en viktig del av utvecklingen av det gotländska samhället i stort. Mot bakgrund av ovanstående anser
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen bör godkänna det föreslagna upplägget
för försäljning av fastigheterna samt föreslagen tidplan.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att en utredning/bedömning av vad marknadspriset skulle bli
på enbart Ekgatan. Motiv till yrkandet: Det är viktigt att vi för våra skattebetalare
säkerställer att vi gör goda affärer. Här är risken stor att stora behov av investeringar i
badhus och fd Klostergården drar ner möjligheten till intäkt för Ekgatan. Efter analys
kan vi se om paketlösning är den lösning som ger bäst utifrån helhet.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 45 forts
RS 2019/471

Thomas Gustafson (V) yrkar:
-

-

Att kriterier för utvärdering tas fram som premierar hyresrätter och att det
framgår att regionen vill ha ett antal sociala kontrakt
att kriterier för utvärdering tas fram som premierar det som räknas upp i följande
mening: Vid markanvisning välkomnar Region Gotland en helhetssyn på miljöanpassat byggande, gärna miljöprestandahöjande system hos byggherren, med
speciellt fokus inom områdena energiförbrukning, materialval, innemiljö och
biologisk mångfald.”
att det ska framgå att badtiden som regionen erbjuder sig att köpa är för skolans
och kultur och fritids sammanlagda behov så att den som lägger anbud inte tror
att det går att sälja mer tid till regionen.

Meit Fohlin instämmer i Thomas Gustafsons yrkande avseende punkt 1 och 2.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins tilläggsyrkande och finner att det
avslås.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till yrkandet och nej-röst för
Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Adam Lagerstedt (L) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Håkan Ericsson (S) och Thomas Gustafson (V).
Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons tilläggsyrkande att kriterier för
utvärdering tas fram som premierar hyresrätter och att det framgår att regionen vill
ha ett antal sociala kontrakt och finner att det avslås.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till Thomas Gustafsons
yrkande och nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningen ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Adam Lagerstedt (L) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Håkan Ericsson (S) och Thomas Gustafson (V).
Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons tilläggsyrkande att kriterier för
utvärdering tas fram som premierar det som räknas upp i följande mening: ”Vid
markanvisning välkomnar Region Gotland en helhetssyn på miljöanpassat byggande,
gärna miljöprestandahöjande system hos byggherren, med speciellt fokus inom
områdena energiförbrukning, materialval, innemiljö och biologisk mångfald” och
finner att det avslås.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 45 forts
RS 2019/471

Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till Thomas Gustafsons
yrkande och nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningen ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Adam Lagerstedt (L) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Håkan Ericsson (S) och Thomas Gustafson (V).
Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons tilläggsyrkande att det ska
framgå att badtiden som regionen erbjuder sig att köpa är för skolans och kultur och
fritids sammanlagda behov så att den som lägger anbud inte tror att det går att sälja
mer tid till regionen och finner att det avslås.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/188
20 januari 2020

Åsa Linder

Ändring i exploateringsavtal för Sanda Lekarve 1:84
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner tillägget till exploateringsavtalet för Sanda Lekarve
1:84

Sammanfattning

Till grund för exploateringsavtal som antogs 2008 ligger detaljplan för Sanda Lekarve
1:84. Så när som gatan är detaljplanen nu genomförd. Exploatören önskar ändring av
exploateringsavtalet avseende gatans ytbeläggning. Detta hanteras i förslag till
tilläggsavtal.
Ärendebeskrivning

Ifrågavarande exploateringsavtal antogs av kommunstyrelsen 2008-04-24 (Ks § 85).
Till grund för avtalet ligger detaljplan för Sanda Lekarve 1:84, lagakraftvunnen 200803-18.
Detaljplanen för exploateringsområdet är genomförd förutom gatan som är tänkt att
färdigställas i vår. Exploatören har nu inkommit med begäran om följande ändring i
exploateringsavtalets §4:


ta bort kravet på att gatan ska ytbeläggas med öppen asfalt.

Vanligtvis ställer regionen i sina exploateringsavtal inga krav på vilken typ av slitlager
som används på enskilda vägar. Teknikförvaltningen ser därför inget hinder mot att
ändra skrivelsen att gatan ska beläggas med asfalt.
Ett förslag på tillägg till exploateringsavtalet med ändringar i §4 första stycket har
tagits fram av teknikförvaltningen. Ändringarna medför att dagens krav på gata
uppfylls och att kravet på öppen asfalt tas bort och ersätts med att materialet ska vara
genomsläppligt. Innan tilläggsavtalets undertecknande ska säkerheten i form av en
bankgaranti på 460 000 kronor ha ställts till regionen.

Bilaga 1: Tillägg till exploateringsavtal
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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

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/188

Bilaga 2: Ursprungligt exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF Mark & Stadsmiljö

2 (2)

TILLÄGG TILL EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Gotlands kommun och Lekarve AB, 556680-5734, nedan kallad
exploatören, träffas härmed följande ändring av exploateringsavtal av den 13/2
och 12/5 2008 rörande del av Gotland Sanda Lekarve 1:84:
Exploateringsavtalet stycke 1 i §4 utgår och ersätts med:
Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av gata
inom exploateringsområdet. Gatorna ska dimensioneras enligt
handboken ”Vägar och gators utformning” (VGU) pärm 1, avsnitt
sektion i tätort-gaturum. Gatan ska ha en minsta vägbanebredd om
4 meter. Gatans överbyggnad ska dimensioneras med hänsyn till
rådande geologiska förhållanden och kvalitén på utförda
anläggningar ska lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings
AMA 07. Ytbeläggningen på gatan ska utföras med genomsläppligt
material.
Innan avtalets undertecknande av region Gotland ska säkerhet ha ställts enligt
exploateringsavtalets §17.
Avtalet gäller i övrigt på oförändrade villkor.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Åre den

/

2020

För Lekarve AB

……………………………………

Visby den

/

………………………………….

2020

För Region Gotland:

……………………………………

………………………………….

Eva Nypelius

Peter Lindvall

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 46

Ändring exploateringsavtal Sanda Lekarve
1:84

RS 2020/188

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Tillägg till exploateringsavtalet för Sanda Lekarve 1:84 godkänns.

Till grund för exploateringsavtal som antogs 2008 ligger detaljplan för Sanda Lekarve
1:84. Allt i detaljplanen förutom gatan är nu genomförd. Exploatören önskar
ändring av exploateringsavtalet avseende gatans ytbeläggning. Detta hanteras i förslag
till tilläggsavtal.
Ifrågavarande exploateringsavtal antogs av kommunstyrelsen 2008-04-24, § 85. Till
grund för avtalet ligger detaljplan för Sanda Lekarve 1:84, lagakraftvunnen 2008-0318.
Detaljplanen för exploateringsområdet är genomförd förutom gatan som är tänkt att
färdigställas i vår. Exploatören har nu inkommit med begäran om följande ändring i
exploateringsavtalets § 4: ta bort kravet på att gatan ska ytbeläggas med öppen asfalt.
Vanligtvis ställer regionen i sina exploateringsavtal inga krav på vilken typ av slitlager
som används på enskilda vägar. Teknikförvaltningen ser därför inget hinder mot att
ändra skrivelsen att gatan ska beläggas med asfalt.
Ett förslag på tillägg till exploateringsavtalet med ändringar i § 4 första stycket har
tagits fram av teknikförvaltningen. Ändringarna medför att dagens krav på gata
uppfylls och att kravet på öppen asfalt tas bort och ersätts med att materialet ska vara
genomsläppligt. Innan tilläggsavtalets undertecknande ska säkerheten i form av en
bankgaranti på 460 000 kronor ha ställts till regionen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 20/187
21 januari 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Österby hävning av plan samt exploateringsprojekt
Förslag till beslut

•

•

Regionstyrelsen beslutar att ge Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta
exploateringsprojekt inom delar av Österby industriområde omfattande
utbyggnad av vägar, va m.m. i enlighet med gällande detaljplaner. Medel för detta
finns budgeterat för i exploateringsbudgeten.
Regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige att ge i uppdrag till Miljöoch byggnämnden att upphäva nedan föreslagna del av gällande detaljplan STG
531+532 mm inom Österby, vilken är obebyggd och ägs av Region Gotland.

Sammanfattning

Mark- och stadsmiljöenheten har på uppdrag av regionstyrelseförvaltningen utrett
och redovisat förutsättningarna för en utbyggnad av Österby industriområde enligt
gällande detaljplan. Det finns i dagsläget en efterfrågan på industrimark i Visby med
omnejd och det är önskvärt att uppnå en bättre beredskap för behov av industri- och
verksamhetsmark och därmed en snabbare process vid markförfrågningar. Syftet
med uppdraget har varit att klargöra om Österby kan och bör ingå i markreserven för
industri och verksamheter.
Aktuellt område Visby Österby 1:4 ligger ca 3 km öster om Visby centrum och
avgränsas av gällande detaljplan. Området är beläget inom primärt vattenskyddsområde och ägs av Region Gotland.
Att Österby industriområde ligger inom det primära vattenskyddsområdet gör att en
utbyggnad medför stor risk för förorening av grundvattnet samt minskning av
grundvattenbildningen bland annat som en följd av hårdgjorda ytor. Det är därför
olämpligt att området som helhet byggs ut som industriområde. Eftersom vatten och
avlopp finns tillgängligt inom området möjliggörs däremot en delvis utbyggnad till en
lägre kostnad och utan risk för grundvattenförorening och tillrinningsminskning.
För att möjliggöra en framtida försäljning av industrimark föreslås ett delvis
iordningställande av området enligt markering i karta 1 nedan. Den del av gällande
detaljplan som föreslås hävas är markerad i karta 2 nedan.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/187

Karta 1: Aktuella områden för utbyggnad samt möjlig försäljning
Kostnaden för att genomföra exploateringsprojektet inklusive utbyggnad av va, gata,
markinlösen, förrättningskostnader, projektering och projektledning budgeteras till
cirka 7,8 miljoner kronor, vilket bedöms balanseras av intäkterna från framtida
markförsäljning.

Karta 2: Del av detaljplan som hävs
2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/187

Bedömning

Eftersom ett genomförande av detaljplanen i sin helhet blir både kostsam och
medför föroreningsrisker för grundvattnet samtidigt som det finns en efterfrågan på
industrimark bedöms det lämpligt att delar av gällande plan iordningställs och andra
delar hävs. För de på karta 1 markerade områdena iordningställs infrastruktur såsom
va och vägar för att möjliggöra en framtida försäljning. För område som redovisas på
karta 2 upphävs gällande detaljplan i syfte att skydda grundvattentäkten. Området är
obebyggt och ägs av Region Gotland.
Medel för att starta och genomföra exploateringsprojekt med syfte att åstadkomma
säljbar industrimark finns i exploateringsbudgeten i posten pott för kommande
exploateringsprojekt.
Stöd för ett genomförande enligt ovan finns i översiktsplanen för Gotland, där
problematiken kring industrimark inom det primära vattenskyddsområdet
uppmärksammas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF
SBF
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-13

RS AU § 47

Österby hävning av plan samt
exploateringsprojekt

RS 2020/187

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att ge i uppdrag till miljöoch byggnämnden att upphäva nedan föreslagna del av gällande detaljplan
STG 531+532 mm inom Österby, vilken är obebyggd och ägs av Region Gotland.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta
exploateringsprojekt inom delar av Österby industriområde omfattande utbyggnad
av vägar, va m.m. i enlighet med gällande detaljplaner. Medel för detta finns
budgeterat för i exploateringsbudgeten.

Mark- och stadsmiljöenheten har på uppdrag av regionstyrelseförvaltningen utrett
och redovisat förutsättningarna för en utbyggnad av Österby industriområde enligt
gällande detaljplan. Det finns i dagsläget en efterfrågan på industrimark i Visby med
omnejd och det är önskvärt att uppnå en bättre beredskap för behov av industri- och
verksamhetsmark och därmed en snabbare process vid markförfrågningar. Syftet
med uppdraget har varit att klargöra om Österby kan och bör ingå i markreserven för
industri och verksamheter.
Aktuellt område Visby Österby 1:4 ligger ca 3 km öster om Visby centrum och
avgränsas av gällande detaljplan. Området är beläget inom primärt vattenskyddsområde och ägs av Region Gotland.
Att Österby industriområde ligger inom det primära vattenskyddsområdet gör att en
utbyggnad medför stor risk för förorening av grundvattnet samt minskning av
grundvattenbildningen bland annat som en följd av hårdgjorda ytor. Det är därför
olämpligt att området som helhet byggs ut som industriområde. Eftersom vatten och
avlopp finns tillgängligt inom området möjliggörs däremot en delvis utbyggnad till en
lägre kostnad och utan risk för grundvattenförorening och tillrinningsminskning.
Eftersom ett genomförande av detaljplanen i sin helhet blir både kostsam och medför föroreningsrisker för grundvattnet samtidigt som det finns en efterfrågan på
industrimark bedöms det lämpligt att delar av gällande plan iordningställs och andra
delar hävs. För de på karta 1 markerade områdena iordningställs infrastruktur såsom
va och vägar för att möjliggöra en framtida försäljning. För område som redovisas på
karta 2 upphävs gällande detaljplan i syfte att skydda grundvattentäkten. Området är
obebyggt och ägs av Region Gotland.
forts
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Medel för att starta och genomföra exploateringsprojekt med syfte att åstadkomma
säljbar industrimark finns i exploateringsbudgeten i posten pott för kommande
exploateringsprojekt.
Stöd för ett genomförande enligt ovan finns i översiktsplanen för Gotland, där
problematiken kring industrimark inom det primära vattenskyddsområdet uppmärksammas.
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Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Motion. Angående ekonomiskt bidrag för tomma stolar i
regionfullmäktige
Förslag till beslut

•

Motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktigeledamoten Bo Björkman (S) har i en motion yrkat att
regionstyrelsen i sin revidering av regler för partistöd prövar att koppla stödet till
ledamöters närvaro. Bo Björkman anför i sin motion att det bör finnas en möjlighet
att inte betala bidrag för så kallade ”tomma stolar”.
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) får kommuner och landsting ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
Bedömning

Partistödet är att betrakta som ett allmäninriktat stöd för att förbättra partiernas
möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna
och därigenom stärka den kommunala demokratin. 4 kap. 29 § KL reglerar
kommunernas och landstingens befogenheter att ge sådant stöd. Partistödet avser
uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen respektive
landstinget. Rätten att utge stöd är begränsad till de partier som genom
representation i fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens respektive landstingets
självstyrelse. För att ha rätt till stöd måste ett parti således ha fått mandat och tagit
plats i fullmäktige.
Partistöd får endast lämnas till partier som är representerade i fullmäktige. Med
representerat parti avses ett parti som fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
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ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Representation kommer att föreligga så
snart ett parti efter valet fått minst ett mandat i fullmäktige för vilket en ledamot
blivit fastställd.
För att behålla representationen under valperioden krävs att åtminstone ett av
partiets mandat fortsätter att ha en ledamot fastställd. Om ett partis samtliga
fullmäktigeledamöter har avgått under valperioden och länsstyrelsen inte kan utse
någon ny ledamot på grund av att ytterligare kandidater saknas, förblir partiets
mandat obesatta. Partiets representation i fullmäktige har därmed upphört.
I prop. 2013/14:5 s. 73-74 anges följande;
”Regeringen anser i stället att bland de partier som uppfyller representationskravet,
dvs. har minst en fastställd ledamot, bör de kommuner och landsting som så önskar
ges möjlighet att fördela partistöd efter partiernas faktiska röststyrka i fullmäktige. En
bestämmelse bör därför införas som innebär att fullmäktige i sitt reglemente för
partistöd får ta in bestämmelser om att endast mandat för vilket vald ledamot är
fastställd ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
Däremot anser regeringen inte att partistödets storlek ska få påverkas av i vilken mån
partiernas ledamöter varit närvarande vid fullmäktiges sammanträden. Det bör till att
börja med påpekas att partistödet inte riktar sig till de enskilda ledamöterna, utan till
det parti de blivit invalda för.
Om ledamöternas närvarograd skulle beaktas vid fördelningen av partistöd skulle det
dessutom bli nödvändigt för kommunerna och landstingen att fastställa regler om
vilken närvarograd som skulle krävas för fullt partistöd och liknande frågor, bl.a. om
ersättares tjänstgöring i frånvarande ledamöters ställe och närvaro vid endast en del
av ett sammanträde skulle innebära att närvarokravet är uppfyllt.
Detta skulle göra tillämpningen av partistödsbestämmelserna komplicerad och skapa
onödigt utrymme för oenighet om hur partistödet ska fördelas.”
Mot bakgrund av ovanstående gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det
inte är möjligt att koppla stödet till ledamöternas närvaro vid fullmäktiges
sammanträden.
Beslutsunderlag
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2019-12-16

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Angående ekonomiskt bidrag för så kallade ”tomma stolar” i regionfullmäktige
Regler för ekonomiskt stöd till politiska partier regleras i kommunallagens 4 kapitel.
-Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin-.( 29 §)
- Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och former för det-.( 30 § )
Vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2019 beslutades om ekonomiskt stöd för år
2020 till partier representerade i regionfullmäktige. Stödet utgår med ett årligt grundbidrag på
200.000 kronor till samtliga partier oavsett antalet mandat. Därutöver får partierna ett årligt stöd
relaterat till antalet mandat i regionfullmäktige, ca 70.000 kronor per mandat. Av dessa skall enligt
reglerna 1.800 kronor vara avsedda för studier/fortbildning. I underlaget till beslutet fanns en
upplysning om att ett arbete pågår för att revidera regionens regelverk.
En sådan revidering bör enligt mitt förmenande även omfatta möjligheten att inte betala bidrag
för så kallade ”tomma stolar”. En förutsättning för att erhålla bidrag bör åtminstone vara någon
form av närvaroplikt vid regionfullmäktiges sammanträden. I vilken omfattning bör närmare
analyseras.
Jag yrkar att:
Regionstyrelsen i sin revidering av regler för partistöd prövar möjligheten att koppla
stödet till ledamöters närvaro.
Bo Björkman (S)
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.

Regionfullmäktigeledamoten Bo Björkman (S) har i en motion yrkat att regionstyrelsen i sin revidering av regler för partistöd prövar att koppla stödet till ledamöters närvaro. Bo Björkman anför i sin motion att det bör finnas en möjlighet att
inte betala bidrag för så kallade ”tomma stolar”.
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) får kommuner och landsting ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
Partistödet är att betrakta som ett allmäninriktat stöd för att förbättra partiernas
möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna
och därigenom stärka den kommunala demokratin. 4 kap. 29 § KL reglerar
kommunernas och landstingens befogenheter att ge sådant stöd. Partistödet avser
uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen respektive landstinget. Rätten att utge stöd är begränsad till de partier som genom representation i
fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens respektive landstingets självstyrelse. För
att ha rätt till stöd måste ett parti således ha fått mandat och tagit plats i fullmäktige.
Partistöd får endast lämnas till partier som är representerade i fullmäktige. Med
representerat parti avses ett parti som fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Representation kommer att föreligga så
snart ett parti efter valet fått minst ett mandat i fullmäktige för vilket en ledamot
blivit fastställd. För att behålla representationen under valperioden krävs att
åtminstone ett av partiets mandat fortsätter att ha en ledamot fastställd. Om ett partis
samtliga fullmäktigeledamöter har avgått under valperioden och länsstyrelsen inte kan
utse någon ny ledamot på grund av att ytterligare kandidater saknas, förblir partiets
mandat obesatta. Partiets representation i fullmäktige har därmed upphört.
forts
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I prop. 2013/14:5 s. 73-74 anges följande; ”Regeringen anser i stället att bland de
partier som uppfyller representationskravet, dvs. har minst en fastställd ledamot, bör
de kommuner och landsting som så önskar ges möjlighet att fördela partistöd efter
partiernas faktiska röststyrka i fullmäktige. En bestämmelse bör därför införas som
innebär att fullmäktige i sitt reglemente för partistöd får ta in bestämmelser om att
endast mandat för vilket vald ledamot är fastställd ska beaktas vid fördelningen av
partistödet.
Däremot anser regeringen inte att partistödets storlek ska få påverkas av i vilken mån
partiernas ledamöter varit närvarande vid fullmäktiges sammanträden. Det bör till att
börja med påpekas att partistödet inte riktar sig till de enskilda ledamöterna, utan till
det parti de blivit invalda för. Om ledamöternas närvarograd skulle beaktas vid
fördelningen av partistöd skulle det dessutom bli nödvändigt för kommunerna och
landstingen att fastställa regler om vilken närvarograd som skulle krävas för fullt
partistöd och liknande frågor, bl.a. om ersättares tjänstgöring i frånvarande ledamöters ställe och närvaro vid endast en del av ett sammanträde skulle innebära att
närvarokravet är uppfyllt. Detta skulle göra tillämpningen av partistödsbestämmelserna komplicerad och skapa onödigt utrymme för oenighet om hur
partistödet ska fördelas.”
Mot bakgrund av ovanstående gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det
inte är möjligt att koppla stödet till ledamöternas närvaro vid fullmäktiges
sammanträden.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-12-16
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
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