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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/573
24 mars 2020

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens verksamheter
Förslag till beslut



Beslutsattestanter 2020 för räddningstjänsten godkänns.

Sammanfattning

Nedan redovisas förslag till beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens
verksamheter.
Beslutsattestant för ansvar;
6650, 6600-6601, 6611-6612, 6701-6712, 6717-6718

Dick Svennefelt, Enhetschef

Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef

Förvaltningschef Johan Åberg, ekonomichef Martin Ekepil Ringelid samt enhetschef
Andreas Larsson har rätt att attestera för samtliga ansvar.
Vidare delegeras till förvaltningschefen att under budgetåret göra förändringar i
förteckningen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilagor
Bilaga 1 Beslutsattestanter 2020
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, avdelningen ekonomi
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga

RS 2020/xxxx
24 mars 2020

Martin Ekepil Ringelid

Nedan redovisas förslag till beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens verksamheter.
Sammanfattning
Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare med
beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla befattningsbenämning,
ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt personens namnteckning

Beslutsattestant för ansvar;
6650, 6600-6601, 6611-6612, 6701-6712, 6717-6718

Ersättare

Dick Svennefelt, Enhetschef
Andreas Larsson, Enhetschef

Förvaltningschef Johan Åberg, ekonomichef Martin Ekepil Ringelid samt enhetschef Andreas
Larsson har rätt att attestera för samtliga ansvar.
Vidare delegeras till förvaltningschefen att under budgetåret göra förändringar i förteckningen.

Dick Svennefelt

_________________________________

Johan Åberg

_________________________________

Anderas Larsson

_________________________________

Martin Ekepil Ringelid

__________________________________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/xxxx

Bilaga Namnunderskrifter
…………………………………….. Johan Åberg
…………………………………….. Andreas Larsson
………………………………………………Dick Svennefelt
……………………………………………..Martin Ekepil Ringelid
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 79

Beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens verksamheter

RS 2020/573

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Beslutsattestanter 2020 för räddningstjänsten godkänns.

Nedan redovisas förslag till beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens verksamheter.
Beslutsattestant för ansvar;
6650, 6600-6601, 6611-6612, 6701-6712, 6717-6718

Dick Svennefeldt, Enhetschef

Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef

Förvaltningschef Johan Åberg, ekonomichef Martin Ekepil Ringelid samt enhetschef
Andreas Larsson har rätt att attestera för samtliga ansvar.
Vidare delegeras till förvaltningschefen att under budgetåret göra förändringar i
förteckningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/318
24 februari 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade stiftelser
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för räkenskapsåret
2019 avseende samtliga stiftelser med anknuten förvaltning.



Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2019 för samtliga
stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 12 stycken särförvaltade och 4
stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det högsta
beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om årsredovisningen och
att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningen. Det högsta
beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen. Om förvaltaren har ett stort antal
stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana fall godtar länsstyrelsen att det högsta
beslutande organet för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna för de
förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att
underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RSF Ekonomi: Mikael Wollbo, Birgitta Ronström, Åsa Högberg
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Förvaltningsberättelse

Gotlands kommuns sociala samstiftelse bildades genom permutation, sammanslagning av 83 stiftelser
1993-12-22 enligt Kammarkollegiets beslut dnr 50-40-91. 2001 har det tillförts ytterligare 4 stiftelser enligt
Kammarkollegiets beslut dnr 431-5190-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten
förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till behövande inom Gotlands kommun. Utdelning får inte ske till
ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.
Främjande av ändamålet
2019 års disponibla medel 299 tkr har fördelats till 220 behövande. Utdelningen översteg det disponibla
beloppet med 217 kr
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 301 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 98 tkr och
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen till 10 558 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 409 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 465 tkr och marknadsvärdet på
balansdagen var 13 349 tkr (2018, 11 629 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
409
301
10 547

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10% av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
387
331
10 544

2017
373
283
10 503

Bundet eget kapital
10 245 907
-9 440
31 124
10 267 591

2016
374
536
10 517

Fritt eget kapital
298 382
301 796
9 440
-31 124
-298 600
279 895

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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2015
416
1 299
10 311

301 796
9 440
-31 124
280 112

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

409 041
0
409 041

387 012
0
387 012

97 805
97 805

56 183
56 183

311 236

330 829

0
9 440

0
0

301 796

330 829

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

10 465 412

10 474 852

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

92 898

89 300

10 558 310

10 564 152

10 267 591
279 895
10 547 485

10 245 907
298 382
10 544 289

10 825
10 825

19 863
19 863

10 558 310

10 564 152

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser
Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser
Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335
Noter
1 Förändring långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019
10 475
460
-469
10 466

Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa
2

2018
10 438
37
0
10 475

2017
10 454
3 907
-3 923
10 438

Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde
3 890 902
3 890 902
4 091 609
2 130 565
2 130 565
2 613 207
3 313 168
3 313 168
5 575 530
1 130 777
1 130 777
1 068 596
10 465 412
10 465 412
13 348 942

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

92 898

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

10 000
825

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Förvaltningsberättelse

Elsa Berglunds stiftelse bildades enligt testamente av den 31 augusti 1934 och bouppteckningsbesked av den
22 maj 1948. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål var att ”användas för fattiga sjuka i Sjonhems socken för att sätta dem i stånd att rådfråga
läkare samt gälda kostnader för läkarevård, medicin och sjukhusvistelse.” Enligt permutationsbeslut 13 maj
1960 ändrades ändamålet så att kontanta bidrag fick delas ut till inom Sjonhems församling mantalsskrivna
och bosatta sjuka personer i behov av ekonomisk hjälp.
Eftersom stiftelsen hade ett så begränsat upptagningsområde och preciserat ändamål var det mycket svårt att
uppnå stiftelsens ändamål. Efter en permutation år 2003 (Kammarkollegiet beslut dnr 430–18823–02) får
stiftelsen även använda den disponibla avkastningen till hjälp åt sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk
hjälp och är bosatta i socknar som gränsar till Sjonhem (Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar).
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 255 tkr, har 116 tkr delats ut till 9 behövande.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 31 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 45 tkr och
skatt har belastat resultatet med 13 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 2 891 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 81 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 2 536 tkr och marknadsvärdet på
balansdagen var 3 301 tkr (2018 2 914 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
81
31
2 873

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar efter skatt
Kapitalisering 10%
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
74
35
2 958

2017
68
56
2 966

Bundet eget kapital
2 702 637
6 407
2 468
2 711 512

2016
104
121
2 976

2015
117
278
2 906

Fritt eget kapital
255 182
31 089
-6 407
-2 468
-115 500
161 896

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

31 089
-6 407
-2 468
22 214

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Resultaträkning, kr
2019

2018

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter

80 705
0
0
80 705

73 942
0
0
73 942

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

44 844
44 844

24 182
24 182

Förvaltningsresultat

35 861

49 760

8 151
0

0
0

Årets resultat före skatt

44 012

49 760

Skatt

12 924

14 620

Årets resultat efter skatt

31 088

35 140

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Balansräkning, kr
Tillgångar
2019

2018

1

2 535 879

2 602 729

2
3

77 829
278 102
2 891 810

76 314
288 884
2 967 926

2 711 512
161 895
2 873 407

2 702 637
255 182
2 957 819

7 578
10 825
18 403

7 578
2 529
10 107

2 891 810

2 967 926

Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2
3

4
5
6

2019
2 603
110
-177
2 536
Anskaffningsvärde

897 214
509 893
824 013
304 759
2 535 879

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2019
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2019
Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
6

2018
2 529
74
0
2 603

2017
2 729
1 632
-1 832
2 529

Bokfört värde Marknadsvärde

897 214
509 893
824 013
304 759
2 535 879

943 428
700 774
1 367 877
288 581
3 300 660

77 829
278 102
221 927
56 175

7 578
10 825
10 000
825
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation bildades den 6 mars 1944 enligt ett av Nanny
Åkerman upprättat testamente den 26 november 1932. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad
anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att ”räntan årligen vid juletid skall i form av pension utdelas till behövande ensamma
damer ur klassen pauvres honteux i Visby med belopp ej understigande 100 kronor till var och en”. Att dessa
behövande ensamma damer skall vara folkbokförda i Visby församling samt ålderstigna, förtydligandes under
edlig förpliktelse av systern Dika Åkerman den 6 juni 1944.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel, 2 416 tkr, har 2 380 tkr betalats ut fördelat på 89 behövande. Totalt kom det in
146 ansökningar. En återbetalning på 35 tkr av utdelade medel kom stiftelsen bankkonto tillgodo på grund av
dödsfall. Utdelning har skett utifrån att sökanden är behövande och inte har förmögenhet över
prisbasbeloppet 2019 , samt att pensionen inte får vara för högre än 4*prisbasbeloppet.
Fullföljdsgraden 2019 uppgick till 98 %. För perioden 2015-2019 uppgår fullföljdsgraden till 128 %.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 3 189 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 439 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 83 469 tkr. Kapitalet har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 2 829 tkr. Försäljning
och omplacering av fondandelarna gav en vinst på 799 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 83 197 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
116 365 tkr (2018 100 068 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
2 829
3 189
83 458

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
2 666
3 227
82 648

2017
2 382
4 154
81 622

Bundet eget kapital
80 231 887
799 528
81 031 415

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

2016
1 443
2 814
79 843

2015
1 531
3 681
79 349

Fritt eget kapital
2 416 507
3 189 443
-799 528
-2 380 000
2 426 422

3 189 443
-799 528
2 389 915

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

2 829 115
0
2 829 115

2 666 283
0
2 666 283

439 200
439 200

252 843
252 843

2 389 915

2 413 440

868 961
69 433

813 178
0

3 189 443

3 226 618
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

83 196 883

82 068 240

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

271 779

650 309

83 468 662

82 718 549

81 031 415
2 426 422
83 457 837

80 231 887
2 416 507
82 648 394

10 825
10 825

70 155
70 155

83 468 662

82 718 549

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

2019
82 068
6 529
-5 400
83 197

2018
81 089
2 666
-1 687
82 068

2017
79 125
5 042
-3 078
81 089

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
30 602 517
30 602 517
33 472 896
10 798 139
10 798 139
23 677 001
30 967 976
30 967 976
48 939 120
10 828 251
10 828 251
10 276 232
83 196 883
83 196 883
116 365 249

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

271 779

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

10 000
825

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Förvaltningsberättelse

Samstiftelsen för sjukvård bildades genom permutation, sammanslagning av åtta stiftelser 1988-10-06 enligt
Kammarkollegiebeslut dnr 24-1173-86. 1993-12-22 tillkom ytterligare två stiftelser genom permutationsbeslut Kammarkollegiet dnr 50-40-91. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten förvaltning .
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till patient som på grund av sjukdom fått sin ekonomiska ställning
försämrad. Hjälp till eftervård, ortopediska och andra hjälpmedel, dock ej tandprotes, vanliga glasögon,
konvalescentvård och rekreationsresa. Ej heller för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till
bestridande av utgift i den del som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 45 tkr, har 38 tkr fördelats till 7 som fått försämrad ekonomi på grund av
sjukdom.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 20 tkr och kostnader för förvaltningen till 32 tkr.
Stiftelsens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 1 278 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 48 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelarna i Agenta gav en vinst på 4 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 1 183 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 522 tkr (2018 1 375 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
48
20
1 268

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10% av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
46
30
1 286

2017
45
26
1 276

Bundet eget kapital
1 240 592
3 793
1 670
1 246 056

2016
45
56
1 285

2015
50
146
1 241

Fritt eget kapital
45 275
20 494
-3 793
-1 670
-38 500
21 806

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

20 494
-3 793
-1 670
15 031

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Resultaträkning, kr
2019

2018

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

48 441
0
48 441

46 016
0
46 016

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

31 740
31 740

16 182
16 182

Förvaltningsresultat

16 701

29 834

3 793
0

71
0

20 494

29 905

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

1 183 416

1 234 623

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

94 646

51 244

1 278 062

1 285 867

1 246 056
21 806
1 267 862

1 240 592
45 275
1 285 867

10 200
10 200

0
0

1 278 062

1 285 867

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

Summa eget kapital och skulder
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.

4

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

2019
1 235
55
-107
1 183
Anskaffningsvärde

415 748
249 453
383 641
134 574
1 183 416

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2018
1 239
0
-4
1 235

2017
1 248
465
-474
1 239

Bokfört värde Marknadsvärde

415 748
249 453
383 641
134 574
1 183 416

437 193
306 159
651 223
127 178
1 521 753

94 646

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

10 000
200

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen bildades den 30 augusti 1927 efter upprättat arvskifte i boet efter före detta tullförvaltare Niklas
Rudolf Odin som avled den 6 augusti 1926. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten
förvaltning.

Stiftelsens ändamål

1. Årligen anslås ett bestämt belopp till uppmuntran åt inom kommunen, före detta Linde kommun boende
och där mantalsskrivna personer för idkande av idrotts- eller konstgrenar såsom gotländskt bollspel och
varpakastning, hastighetslöpning, sång och musik även till premier åt barn i kommunens skolor. Nämnda
grenar bör dock inte premieras varje år.
2. För varje år skall någon del av räntan läggas till stiftelsekapitalet som med en sådan tillökning
inte får förminskas.
3. För all framtid underhålla Rudolf Odins samt hans föräldrars gravar på Linde kyrkogård.
4. Kommunen äger även rätt att årligen använda ett belopp för prydande med träd eller planteringar utmed
allmänna vägar och platser inom socknen, Linde.
5. Efter ovanstående äger kommunen rätt att använda återstående räntebelopp för kommunala ändamål,
dock inte sådana förvaltningsåtgärder som skall tillgodoses med allmänna medel.

Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 298 146 kr, har 263 625 kr betalats ut fördelat enligt nedanstående
Skolhusförening
Investering parkering, dusch och toalett
Elevpremier
Elevpremier till 17 elever á 1000 kr
Hembygdsförening
Städning vägkanter, röjning Asa träsk och Prästgårdsruinen
Hembygdsförening
Gravskötsel och blomsterprydnad
Bastuförening
Driftbidrag bastu
Skolhusförening
Bidrag musiklekis, sandlåda och vävstuga
Skolhusförening
Sockendag, fagning, sammanträde
Skolhusförening
Batteri och elektroder till hjärtstartare
Fardhems pastorat
Bidrag minnesplats 2018-05
Skolhusförening
Bidrag pärklag och gymnastikgrupp

170 000
17 000
6 000
5 000
20 000
11 400
14 900
5 325
10 000
4 000

Resultat och ställning

För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 167 tkr.
Kostnader för förvaltningen uppgick till 76 tkr varav 13 tkr var styrelsens arvoden inklusive sociala avgifter.
Skatt på kapitalavkastningen har belastat resultatet med 60 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 8 312 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 310 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en förlust på 7 tkr
vilket justerats stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 7 742 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 9 943 tkr (2018 8 696 tkr).
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
310
167
8 278

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering 5%
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
294
183
8 376

2017
282
141
8 248

Bundet eget kapital
8 077 928
-6 604
8 670
8 079 994

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/förlust som justeras bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 5%
Disponibelt av årets resultat

2016
291
340
8 269

2015
330
806
8 144

Fritt eget kapital
298 146
166 798
6 604
-8 670
-263 625
199 253

166 798
6 604
-8 670
164 732

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management
AB i enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.

Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Förvaltningsresultat
Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar
Årets resultat före skatt
Skatt
Årets resultat efter skatt

3

2019

2018

309 980
0
0
309 980

294 474
0
0
294 474

76 227
76 227

43 908
43 908

233 753

250 566

0
6 604

1 892
0

227 149

252 458

60 351

69 399

166 798

183 059
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

7 742 077

7 793 680

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

204 297
365 802

198 444
415 143

8 312 176

8 407 267

8 079 994
199 253
8 279 247

8 077 928
298 146
8 376 074

22 104
10 825
32 929

31 192
0
31 192

8 312 176

8 407 266

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital, liksom fastställd kapitalisering på 5%. Resterande del av årets resultat
redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2
3

4
5
6

2019
7 793
315
-366
7 742
Anskaffningsvärde

2 805 035
1 588 112
2 471 146
877 784
7 742 077

2018
7 897
0
-104
7 793

2017
7 845
2 996
-2 944
7 897

Bokfört värde Marknadsvärde

2 805 035
1 588 112
2 471 146
877 784
7 742 077

2 949 692
1 949 738
4 214 409
829 388
9 943 227

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2019
Bank

204 297

Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2019
Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

237 431
128 371

365 802

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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22 104
10 825
10 000
825

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen bildades enligt ett av Carl Degerman upprättat testamente den 9 juni 1923. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning. 2016 blev allt stiftelsekapital disponibelt enligt
Kammarkollegiets beslut 2015-12-23 Dnr 9.2–6158-15.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att användas ”till något för staden eller dess innebyggare gagnande företag, som icke
lämpligen borde av skattemedel bestridas.”
Främjande av ändamålet
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att få
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål den är bestämd. Syftet är att uppnå dels ett fullgörande av
stiftelsens ändamål dels en effektiv stiftelseförvaltning. Kammarkollegiet beviljade 15-12-23 dnr 9.2–6158-15
permutationsansökan, vilket innebär att hela stiftelsekapitalet är utdelningsbart. Utdelning sker vart 10:e år
och sista utdelningen äger rum 2022. Slutredovisning skall lämnas till Länsstyrelsen enligt besked 16-01-05
(206-137-2016) varefter stiftelsen anses upplöst.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 20 tkr, kostnader för förvaltningen till 21 tkr, skatt har
belastat resultatet med 7 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 1 052 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 30 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 17 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 890 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 142 tkr (2018 1 050 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
30
20
1 044

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Omföring till disponibla medel enl KK beslut 2015-12-23
Dnr 9.2-6158-15. LST beslut 2016-01-05 206-137-2016
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
28
24
1 025

2017
35
21
1 001

2016
34
26
979

2015
38
75
953

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
1 024 946

0

19 805
0
1 044 751

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

19 805
19 805

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Resultaträkning, kr
2019

2018

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter

29 951
0
0
29 951

28 338
0
0
28 338

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

20 617
20 617

10 318
10 318

9 334

18 020

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

16 947
0

14 218
0

Årets resultat före skatt

26 281

32 238

6 476

7 806

19 805

24 432

Förvaltningsresultat

Skatt
Årets resultat efter skatt
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

890 051

944 103

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

20 633
141 529

19 028
64 078

1 052 214

1 027 209

0
1 044 751
1 044 751

0
1 024 946
1 024 946

2 263
5 200
7 463

2 263
0
2 263

1 052 214

1 027 209

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2019
944
35
-89
890
Anskaffningsvärde

319 831
184 415
277 005
108 800
890 051

2

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2019

3

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto

4

Eget kapital

2018
951
202
-209
944

2017
968
356
-372
952

Bokfört värde Marknadsvärde

319 831
184 415
277 005
108 800
890 051

336 317
226 735
476 049
102 820
1 141 921
20 633
141 529
128 471
13 058

Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
5

Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2019

2 263

6

Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

5 200
5 000
200

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Förvaltningsberättelse

Enligt testamente av direktör Oscar Gyllenhammar och hans hustru Clara Gyllenhammar
den 28 februari 1935 med tillägg av Oscar Gyllenhammar den 30 maj 1944 donerades 25 tkr till Högre
Allmänna Läroverket i Visby att förvaltas under benämningen ”Victor och Therese Gyllenhammars
premiefond”. Detta kapital ingick i en större donation vars avkastning skulle gå till fyra av donatorerna
utsedda livräntetagare så länge dessa levde. Den 3 april 1973 förrättades det slutliga skiftet och kapitalet som
”Victor och Therese Gyllenhammars premiefond” erhöll var 56 tkr. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så
kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Det ursprungliga ändamålet är att den årliga räntan skall användas till premier åt därav förtjänta elever vid
Högre allmänna läroverk i Visby med företräde för barn till officerare. Från och med 2007 får även eleverna
vid de fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla medlen. Denna tolkning har
diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Främjande av ändamålet
2019 års disponibla medel 279 tkr har delats ut i premier åt därav förtjänta elever vid gymnasieskolorna på
Gotland.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen är 255 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 77 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 10 404 tkr. Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 336 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 292 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
14 226 tkr (2018 12 307 tkr).
Flerårsöversikt
2019
2018
2017
2016
2015
274
178
435
Utdelningar och räntor (tkr)
336
314
328
-131
1 381
Årets resultat (tkr)
255
279
10 375
10 330
10 732
Stiftelsens kapital (tkr)
10 388
10 412
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

Bundet eget kapital
10 132 280
-4 165
10 128 115

Fritt eget kapital
279 935
255 145
4 165
-279 384
259 861

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsförlust som justerat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

255 145
4 165
259 310

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

336 203
0
336 203

314 181
0
314 181

76 893
76 893

35 271
35 271

259 310

278 910

0
4 165

0
0

255 145

278 910

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

10 292 009

10 321 175

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Upplupna intäkter
Bank

2

0
111 992

498
90 542

10 404 001

10 412 215

10 128 115
259 861
10 387 976

10 132 280
279 935
10 412 215

16 025
16 025

0
0

10 404 001

10 412 215

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

3

Summa eget kapital och skulder

3

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.

5
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

3

4

2019
10 321
450
-479
10 292
Anskaffningsvärde

3 865 584
1 738 289
3 455 456
1 232 680
10 292 009

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2018
10 207
114
0
10 321

2017
10 146
324
-263
10 207

Bokfört värde Marknadsvärde

3 865 584
1 738 289
3 455 456
1 232 680
10 292 009

4 237 557
3 004 614
5 818 233
1 165 582
14 225 986

111 992

Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

15 000
1 025

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond har bildats genom permutation,
sammanslagning av 45 stiftelser med ett ursprungligt kapital om 377 660,49 kr. 31 stiftelser, kapital
137 791,56 kr, enligt Kammarkollegiebeslut 1991-12-10, dnr 50-166-89. 2 stiftelser, kapital 27 781,55 kr,
enligt Kammarkollegiebeslut 1993-06-29, dnr 50-2905-92. 12 stiftelser, kapital 212 087,38 kr, enligt
Kammarkollegiebeslut 2000-12-20, dnr 431-5185-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad
anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Ändamålet är att dela ut premier till förtjänta elever som studerar vid de kommunala gymnasieskolorna på
Gotland. Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del
av de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Främjande av ändamålet
Efter Kammarkollegiets beslut 2015-12-21 (dnr 9.2-6159-15) blev allt kapital disponibelt för utdelning. På
mötet den 6 december 2016 med rektor Hanna Jonasson Sällström, Wisbygymnasiet och ekonomichef Jimmy
Söderström UAF, bestämdes att utdelningen skall fördelas på tre år. 2017 har det delats ut 133 tkr,
2018 169 tkr och sista utdelningen på 183 tkr gjordes vårterminen 2019. Säves Allmänna har därmed delat ut
allt sitt kapital och stiftelsen avslutas 2019.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen blev negativt, -12 tkr vilket avser årets förvaltningskostnader.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 0 tkr.
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
0
-12
0

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
0
-9
196

2017
0
-4
375

Bundet eget kapital
0

0

2016
17
26
512

2015
18
36
486

Fritt eget kapital
196 249
-12 486
-183 763
0

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

-12 486
0
0

Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Förvaltningsresultat
Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

0
0
0

0
0
0

12 486
12 486

9 359
9 359

-12 486

-9 359

0
0

0
0

-12 486

-9 359

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Balansräkning, kr
Tillgångar
2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

0

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

0

196 249

Summa tillgångar

0

196 249

0
0
0

0
196 249
196 249

0

196 249

Not

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

1

Summa eget kapital och skulder

3

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Noter

1

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond grundar sig på ett testamente daterat den 15 januari 1932. Stiftelsen
tillkom efter Alma Bobergs bortgång 1949. Kapitalet var 1971, 36 450 kronor. Stiftelsen förvaltas av Region
Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt testamentet är att den årliga avkastningen i första hand skall användas till
utdelande av premier åt därav förtjänta elever i församlingens tre skolor samt i andra hand till beklädnad av
eller understöd i annan lämplig befunnen form åt obemedlade skolbarn inom församlingen.
Efter permutationsansökan har Kammarkollegiet medgivit i beslut 2003-06-03 (dnr 430-18825-02) att
föreskrifterna för Alma Bobergs stiftelse får ändras enligt följande, den årliga avkastningen skall i första hand
användas till utdelande åt därav förtjänta elever från Etelhems församling som studerar vid grundskola eller
gymnasium samt i andra hand till beklädnad av eller understöd i annan lämplig befunnen form åt obemedlade
skolbarn från Etelhems församling.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 188 tkr, har 188 tkr fördelats ut till 39 ungdomar från Etelhem.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 231 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 71 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 7 478 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 240 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 62 tkr
vilken tillförts stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 7 383 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 9 964 tkr (2018 8 562 tkr).
Flerårsöversikt
2019
2018
2017
2016
2015
206
125
304
Utdelningar och räntor (tkr)
240
226
335
-154
947
Årets resultat (tkr)
231
250
7 342
7 192
7 530
Stiftelsens kapital (tkr)
7 468
7 425

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

Bundet eget kapital
7 235 825
62 509
7 298 334

Fritt eget kapital
188 905
231 309
-62 509
-188 400
169 305

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

231 309
-62 509
168 800

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

240 020
0
240 020

226 132
0
226 132

71 220
71 220

40 890
40 890

168 800

185 242

68 795
6 286

64 618
0

231 309

249 860
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

7 382 941

7 280 412

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

95 523

144 318

7 478 464

7 424 730

7 298 334
169 305
7 467 639

7 235 825
188 905
7 424 730

10 825
10 825

0
0

7 478 464

7 424 730

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

2019
7 281
575
-473
7 383

2018
7 190
226
-135
7 281

2017
7 116
433
-359
7 190

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
2 634 330
2 634 330
2 887 376
1 180 448
1 180 448
2 040 391
2 650 103
2 650 103
4 164 952
918 060
918 060
871 259
7 382 941
7 382 941
9 963 978

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

95 523

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

10 000
825

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör

6

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Förvaltningsberättelse

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor bildades genom permutation, sammanslagning
av 52 stiftelser 1993-06-29, enligt Kammarkollegie beslut dnr 50-2905-92. 2000-06-26 tillfördes kapital från
ytterligare en stiftelse enligt Kammarkollegie beslut dnr 430-5187-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland,
så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier och premier till elever som studerar i Gotlands kommuns
grundskolor. Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående grundskolorna i Gotlands kommun ta del
av de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet och hos revisorerna. Stiftelsens disponibla medel fördelas av Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen efter elevantal per skoldistrikt. De disponibla medlen kan delas ut under hela läsåret.
Utdelade medel skall redovisas till stiftelsen genom protokoll på beslut hur medlen har användas samt
kvittens från respektive elev som erhållit premie. Det som inte delats ut av årets disponibla medel ska
återbetalas till stiftelsen.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 136 tkr har 123 tkr delats ut till elever vid grundskolorna i Gotlands kommun .
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 120 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 46 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 4 351 tkr. Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 168 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värden på 4 242 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
5 425 tkr (2018 4 763 tkr).
Flerårsöversikt
2019
2018
2017
2016
2015
153
154
171
Utdelningar och räntor (tkr)
168
157
123
224
534
Årets resultat (tkr)
120
134
4 332
4 346
4 227
Stiftelsens kapital (tkr)
4 340
4 343
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10 % av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

Bundet eget kapital
4 207 762
-2 712
12 246
4 217 296

Fritt eget kapital
135 521
119 746
2 712
-12 246
-123 139
122 595

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsförlust som justerats bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10 %
Disponibelt av årets resultat (tkr)

119 746
2 712
-12 246
110 213

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

168 339
0
168 339

157 041
0
157 041

45 881
45 881

22 799
22 799

122 458

134 242

0
2 712

0
0

119 746

134 242
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

4 242 559

4 285 272

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank
Upplupna intäker

2
3

102 455
5 702

49 328
8 683

4 350 716

4 343 283

4 217 296
122 595
4 339 891

4 207 762
135 521
4 343 283

10 825
10 825

0
0

4 350 716

4 343 283

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5

Summa eget kapital och skulder
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2
3
4
5

2019
4 285
195
-238
4 242
Anskaffningsvärde

1 545 080
851 100
1 380 497
465 882
4 242 559

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Upplupna intäkter
Ej utdelade stipendier 2019, reglerade 2020
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör

6

2018
4 228
57
0
4 285

2017
4 285
1 597
-1 654
4 228

Bokfört värde Marknadsvärde

1 545 080
851 100
1 380 497
465 882
4 242 559

1 624 787
1 044 637
2 315 410
440 585
5 425 419

102 455
5 702

10 000
825
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond bildades enligt testamente daterat den 16
december 1997. Allt kapital är disponibelt enligt Anne-Marie Mårtenssons testamente. Stiftelseurkund och
stadgar godkändes av Ks § 265, 2002-11-28. Mårtenssons dödsbo slutredovisades 2003-11-01. Stiftelsen
förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att i Gotlands kommunala musikskola årligen vid höstterminens slut dela ut stipendier
till tre musikbegåvade ungdomar mellan 15-20 år. Stipendier på vardera 5 000 kr, skall enligt testamentet 16
december 1997, delas ut och för att behålla penningvärdet av stipendiet skall beloppet indexomräknas med
inflationen. Beslut om utdelning av disponibel avkastning fattas av Kulturskolan.
Främjande av ändamålet
2019 har det delats ut tre stipendier på vardera 6 500 kr totalt 19 500 kr.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 33 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till
19 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 600 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 19 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 32 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 526 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 644 tkr
(2018 539 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
19
33
595

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
16
7
581

2017
14
3
593

Bundet eget kapital
0

0

2016
21
33
609

2015
25
58
595

Fritt eget kapital
581 389
32 653
-19 500
594 542

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt enligt stadgar
Disponibelt av årets resultat

32 653
32 653

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Resultaträkning, kr
2019

2018

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

19 429
0
19 429

15 762
0
15 762

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

18 815
18 815

9 547
9 547

614

6 215

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

32 039
0

1 221
0

Årets resultat

32 653

7 436

Förvaltningsresultat
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

526 483

475 016

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

73 259

106 373

599 742

581 389

0
594 542
594 542

0
581 389
581 389

5 200
5 200

0
0

599 742

581 389

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

2019
475
220
-169
526
Anskaffningsvärde

176 311
119 310
173 146
57 716
526 483

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2018
558
16
-99
475

2017
581
355
-378
558

Bokfört värde Marknadsvärde

176 311
119 310
173 146
57 716
526 483

184 241
127 919
277 611
54 788
644 559

73 259

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

5 000
200

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör

6

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Förvaltningsberättelse

Stiftelserna förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Regionstyrelsen beslutade i december 2014 (§ 418) att för de samförvaltade stiftelserna ansöka om
permutation hos Kammarkollegiet, om att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål de är bestämda
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Kammarkollegiet beviljade
permutationsansökningarna i december 2015. Besluten innebär att hela stiftelsekapitalet för de
samförvaltade stiftelserna är utdelningsbart. En stiftelse anses upplöst när tillgångar är förbrukade och
slutredovisning inlämnats till Länsstyrelsen.
Stiftelsernas ändamål
I samförvaltningen ingår det fyra stiftelser
S A Petterssons stiftelse
Stiftelsens ändamål är att förbättra bostad- och boendestandarden för pensionärer, boende inom före detta
Lärbro kommun, där socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro ingick.
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn- och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har
mist en eller båda av sina föräldrar. Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar, ej fylda 24
år som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.
Stiftelsen för julgåva i Visby
Julgåvans ändamål är att ge julgåva till mindre bemedlande i Visby.
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Ändamålet är att utdela hjälp för praktisk utbildning på såväl Gotland som fastlandet till obemedlade,
begåvade och skötsamma ynglingar, vilka inte fyllt 21 år. Ynglingarna äro födda och uppfostrade inom
Gotlands län och med goda betyg avgått från folkskola eller fortsättningsskola, och vilka visa håg och läggning
för praktiskt yrke inom industri, hantverk och handel. Företräde bör ges åt föräldralösa.
Främjande av ändamålet
Under 2019 har nedanstående utdelningar gjorts
Stiftelsen Julgåvan i Visby har delat ut 10 000 kr vardera till Frälsningsarmén och Röda korset, samt har 140
behövande familjer fått årskort till Fornsalen, detta till ett värde av 70 000 kr.
Annonsering har gjorts för SA Petterssons stiftelse, där har det inkommit tre ansökningar men endast en av
dessa var behörig och tilldelades 15 000 kr.
För Hjarmar Westergård-Roos har annonsering gjorts samt har information skickats ut till skola i behörigt
område, två förfrågan har inkommit och information skickades till dessa, endast en var behörig att söka,
vilken också har tilldelats stipendie på 15 000 kr.
För Stiftelsen Hilma och Axel Gustafssons minne har det utarbetats nya informationsblad och
ansökningsblanketter. Dessa har skickats till styrelsens sammankallande, tyvärr har styrelsen varit
oanträffbar och därmed har ingen utdelning gjorts. Ny styrelse kommer att väljas 2020.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
2019 års resultaträkning visar ett negativt resultat på 98 tkr vilket avser årets förvaltningskostnader.
De samförvaltade stiftelsernas tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 881 tkr.
Stiftelsernas andelar i Agenta avyttrades 2016-04-30 varefter allt kapital placerades som bankmedel i
Nordea.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
0
-98
850

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
0
-46
1 068

2017
0
-80
1 134

Bundet eget kapital
0

0

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

2016
55
37
1 672

2015
67
87
1 688

Fritt eget kapital
1 067 719
-97 547
-120 000
850 172

-97 547
-97 547

Resultat för de samförvaltade stiftelsernas verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
Särskild räkenskapssammanställning finns för respektive stiftelse.

2

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Intäktsränta skattekonto
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

3

2019

2018

0
0
0

0
0
0

97 547
97 547

45 896
45 896

-97 547

-45 896

0
0

0
0

-97 547

-45 896

0

0

-97 547

-45 896
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattekonto
Bank

1
2

Summa tillgångar

2019

2018

0

0

87
880 885

87
1 068 267

880 972

1 068 354

0
850 172
850 172

0
1 067 719
1 067 719

30 800
0
30 800

635
0
635

880 972

1 068 354

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Interimsskuld
Skatteskuld
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Noter
1

2

Skattekonto
9151 S A Petterssons Stiftelse

87

Bank (andel i Nordea konto 3042 17 06236)
9151 S A Petterssons Stiftelse
9152 Stiftelsen för Julgåvan i Visby
9160 Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
9161 Stiftelsen för Hilma och Axel Gustavssons minne

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Interimsskuld
9151 S A Petterssons Stiftelse, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2019
9151 S A Petterssons Stiftelse, faktura Grant Thornton på revision 2019
9152 Julgåva i Visby, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2019
9152 Julgåva i Visby, faktura Grant Thornton på revision 2019
9160 Westergård-Roos stiftelse faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2019
9160 Westergård-Roos stiftelse faktura Grant Thornton på revision 2019
9161 Hilma och Axel Gustafssons, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2019
9161 Hilma och Axel Gustafssons, faktura Grant Thornton på revision 2019

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Visby

Åsa Högberg
Ekonomidirektör

7

120 979
67 330
501 574
191 003
880 885

200
7500
200
7500
200
7500
200
7500
30 800

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

S A Petterssons stiftelse (9151)
Organisationsnr 834001-8384

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta skattekonto
Vinst försäljning fondandelar
Summa intäkter

Not

2019
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

24 504
0
24 504

12 787
0
12 787

0

0

-24 504

-12 787

Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Skattekonto
Bank
Summa tillgångar

2019
0
87
120 979
121 066

2018
0
87
153 418
153 505

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

0
113 366
113 366

0
152 870
152 870

0
7 700
7 700

635
0
635

121 066

153 505

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
152 870
-24 504
-15 000
113 366

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Skatt
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder

Kortfristiga skulder
Interimsskuld
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0
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Stiftelsen för julgåva i Visby (9152)
Organisationsnr 834001-8319

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta skattekonto
Vinst försäljning fondandelar
Summa intäkter

Not

2019
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

25 350
0
25 350

10 816
0
10 816

0

0

-25 350

-10 816

Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Skattekonto
Bank
Summa tillgångar

2019
0
0
67 330
67 330

2018
0
0
174 980
174 980

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

0
59 630
59 630

0
174 980
174 980

0
7 700
7 700

0
0
0

67 330

174 980

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
174 980
-25 350
-90 000
59 630

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Skatt
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder

Kortfristiga skulder
Skatteskuld
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse (9160)
Organisationsnr 834001-8814

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Vinst försäljning fondandelar
Summa intäkter

Not

2019
0
0
0
0

2018
0
0
0
0

25 465
0
25 465

11 470
0
11 470

-25 465

-11 470

Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar

2019
0
501 574
501 574

2018
0
534 339
534 339

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

0
493 874
493 874

0
534 339
534 339

7 700
7 700

0
0

501 574

534 339

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
534 339
-25 465
-15 000
493 874

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0
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Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne (9161)
Organisationsnr 834001-8251

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Vinst försäljning fondandelar
Summa intäkter

Not

2019
0
0
0
0

2018
0
0
0
0

22 228
0
22 228

10 823
0
10 823

-22 228

-10 823

Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar

2019
0
191 003
191 003

2018
0
205 531
205 531

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

0
183 303
183 303

0
205 531
205 531

7 700
7 700

0
0

191 003

205 531

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
205 531
-22 228
0
183 303

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Förvaltningsberättelse
Stiftelsen grundar sig på ett av konsul Otto Åkerman upprättat testamente 1924-11-01. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Efter permutations beslut från Kammarkollegiet den 28 augusti 2012, dnr 9.2–4436-11 har stiftelsen enbart
finansiella tillgångar. Enligt beslutet gäller som ändamål att av stiftelsens nettoavkastning årligen minst 10
procent skall kapitaliseras och resterande del ges såsom bidrag avseende bostad, vård och föda till äldre
personer inom Gotlands kommun.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 375 tkr har 157 tkr delats ut. Medlen har används till en festlig måltid på
Gotlands särskilda boenden och kortidsenheten, totalt har 600 brukare serverats måltider av festligare
karaktär.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 278 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 66 tkr. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 9 924 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 351 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en förlust på 8 tkr, vilken
justerats stiftelsekapitalet.Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 9 494 tkr och marknadsvärdet
på balansdagen var 11 432 tkr (2018 9 862 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
351
278
9 873

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering 10%
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
328
502
9 752

2017
236
147
9 251

Bundet eget kapital
9 377 198
-7 546
28 552
9 398 204

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsförlust som justerats bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

2016
321
344
9 729

2015
349
964
9 385

Fritt eget kapital
375 046
277 978
7 546
-28 552
-157 200
474 818

277 978
7 546
-28 552
256 972

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Förvaltningsresultat
Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar
Årets resultat

2

2019

2018

351 447
0
351 447

327 654
0
327 654

65 923
65 923

28 646
28 646

285 524

299 008

0
7 546

202 557
0

277 978

501 565

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

9 494 099

9 411 645

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

430 051

341 223

9 924 150

9 752 868

9 398 204
474 819
9 873 023

9 377 198
375 046
9 752 244

51 127
51 127

624
624

9 924 150

9 752 868

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder

3

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier B
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2
3
4

2019
9 412
465
-383
9 494
Anskaffningsvärde

3 203 137
2 016 187
3 257 264
1 017 511
9 494 099

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen
ICA Maxi faktura 32025633
Solrosen faktura 2961
Köket faktura 4441
ICA Maxi faktura 32025632
ICA Maxi faktura 32025631
Åvallegården enligt bifogade kvitton
Dahljo Visby AB faktura 3690
Lilla Elefant faktura 13

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
6

2018
9 081
2 058
-1727
9 412

2017
9 495
5 427
-5 841
9 081

Bokfört värde Marknadsvärde

3 203 137
2 016 187
3 257 264
1 017 511
9 494 099

3 368 271
2 304 954
4 795 243
963 411
11 431 879

430 051

10 000
825
6994
6000
8125
1946
856
510,90
2230
13640

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 80

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands
förvaltade stiftelser

RS 2020/318

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för räkenskapsåret 2019
avseende samtliga stiftelser med anknuten förvaltning.
x Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius att underteckna
respektive stiftelsers årsredovisning.
x

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2019 för samtliga
stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 12 stycken särförvaltade och
4 stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det högsta
beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om årsredovisningen och
att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningen. Det högsta
beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen. Om förvaltaren har ett stort antal
stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana fall godtar länsstyrelsen att det högsta
beslutande organet för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna för de
förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att underteckna respektive stiftelses årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att
underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/602
27 mars 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Budgeten för generella statsbidrag ökar med 14,4 miljoner kr och regionens
budgeterade resultat ökar med samma summa.

Sammanfattning

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av det generella statsbidraget
med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75
miljarder till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor
per invånare den 20:e mars. Utbetalt belopp baseras på antal invånare 1 november
2019 och uppgår till 169 kronor per invånare för kommuner och 72 kronor per
invånare för regioner. För Gotlands del motsvarar det 10,1 mnkr för kommundelen
och 4,3 mnkr för regiondelen.
Det här höjer inte nivån på statsbidragen år 2021 om inga nya beslut fattas. Bidraget
redovisas som generellt statsbidrag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att budgeten för generella statsbidrag höjs med
14,4 mnkr och regionens budgeterade resultat ökar med samma summa. I relation till
den grundbudget som beslutades i regionfullmäktige i november 2019 blir det
budgeterade resultatet 134 mnkr. Med anledning av de äskanden om tilläggsanslag år
2020 som ligger under behandling i den politiska ärendeprocessen samt den rådande
pandemin finns det all anledning för regionen att stärka det budgeterade resultatet
2020 för att ha en buffert för året. I dagsläget är det ytterst svårt att göra en
uppskattning av vilka kostnader som kommer att uppstå under året med anledning av
pandemin samt vilka åtgärder regeringen och riksdagen eventuellt kommer att vidta.
Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna i januariöverenskommelsen
föreslagit en ytterligare statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till
kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. Riksdagen förväntas ta
beslut om förslaget i juni och om det går igenom betalas statsbidraget ut därefter.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/602

Regionstyrelseförvaltningen
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Effekt av beslut om ökade statsbidrag

Skatteintäkter, beräkning efter 3 april
4 400

0

0
4 288

4 300

-10
4 226

4 200

-20
4 133
4 073

4 100

-30

4 007
4 000

3 953

3 953

-40

3 963
-44

3 900

-50

3 800

-60

-62

3 700

-60

-70
2019

2020
Skatteintäkter prognos 14 februari
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Ny beräkning efter 3 april
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Preliminär beräkning försenade avgifter VA
och sophämtning
Intäkter perioden april – september
2018 VA 62,8 mnkr Sophämtning 33,2 mnkr
2019 VA 71,3 mnkr Sophämtning 36,3 mnkr
Påverkar endast likviditeten om alla betalar sista
september

Intäkter parkeringsavgifter och platshyror
Intäkter perioden april – september parkering
2018 7,8 mnkr
2019 8,5 mnkr
Vet inte hur 2-timmars parkering påverkar
Platshyror helår
2018 9,4 mnkr
2019 9,7 mnkr
Ingen intäkt i år

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 81

Stöd till kommunsektorn för att stärka
välfärden 2020

RS 2020/602

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av det generella statsbidraget
med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75
miljarder kronor till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i
kronor per invånare den 20:e mars. Utbetalt belopp baseras på antal invånare
1 november 2019 och uppgår till 169 kronor per invånare för kommuner och
72 kronor per invånare för regioner. För Gotlands del motsvarar det 10,1 mnkr för
kommundelen och 4,3 mnkr för regiondelen.
Det här höjer inte nivån på statsbidragen år 2021 om inga nya beslut fattas. Bidraget
redovisas som generellt statsbidrag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att budgeten för generella statsbidrag höjs med
14,4 mnkr och regionens budgeterade resultat ökar med samma summa. I relation till
den grundbudget som beslutades i regionfullmäktige i november 2019 blir det
budgeterade resultatet 134 mnkr. Med anledning av de äskanden om tilläggsanslag år
2020 som ligger under behandling i den politiska ärendeprocessen samt den rådande
pandemin finns det all anledning för regionen att stärka det budgeterade resultatet
2020 för att ha en buffert för året. I dagsläget är det ytterst svårt att göra en uppskattning av vilka kostnader som kommer att uppstå under året med anledning av
pandemin samt vilka åtgärder regeringen och riksdagen eventuellt kommer att vidta.
Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna i januariöverenskommelsen
föreslagit en ytterligare statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till
kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. Riksdagen förväntas ta
beslut om förslaget i juni och om det går igenom betalas statsbidraget ut därefter.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/247
10 februari 2020

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Omfördelning investeringsbudget för Fårö brandstation
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner omprioritering inom räddningstjänstens befintliga
investeringsram för ombyggnad Fårö brandstation, omdisponering av medel
motsvarande 800 000 kr.
Omdisponering sker ifrån avsatta medel avseende fordon.

Sammanfattning

En ombyggnad av Fårö brandstation är planerad sedan 2018. I prioriterade medel för
ombyggnad av själva brandstationen ingår förhöjning av tak ny större port
uppgradering av el och styrning av teknik. När man gör en större ombyggnad
kommer det också krav om att förbättra arbetsmiljön, så också i detta fall. Vi behöver
se till att det finns dusch och omklädningsmöjligheter för både dam och herr. Vi har
också behov av en högre mast för våran ut larmningsutrustning. Dessa två områden
är inte med i den tilldelade budget på 1,8 miljoner kr. Vi behöver därför göra
omprioriteringar inom tilldelad investeringsbudget på ca: 800 000 kr.
Bedömning

Om inte arbetsmiljökraven uppfylls när vi gör en så pass stor renovering så riskerar
vi att få krav från skyddsombud på motsvarande åtgärder på Fårö brandstation och
eventuellt på minst två av våra andra brandstationer som saknar dessa möjligheter i
dag.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för genusperspektivet.
Tas beslutet ges möjlighet till separata duschrum.
Landsbygdsperspektiv Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet, för
att kunna utrusta brandstationen på Fårö med en nyare brandbil, då den befintliga
fordonet idag är inte uppfyller lagkrav vad det gäller bilbälten då bilen en bit över 30
år.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utrymme finns i den kapitalbudget som
räddningstjänsten har. Omdisponeringen innebär inte att kapitalkostnaderna går över
budget.
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Avskrivningstiden är längre på fastigheter generellt, vid komponentavskrivning så
avskrivs; tak på 40 år, Port 20 år och tekniken på 10 år.
Den beräkning på framtida kapitalkostnader som återfinns i strategisk plan och
budget 2020-2022 , så är fordon beräknat på en avskrivningstid på 25 år.
Så konsekvens blir något lägre kapitalkostnad, då de 800 tkr fördelas på längre tid
totalt sett, till skillnad om investering hade genomfört för fordon.
Beslutsunderlag

Offerter från teknikförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 82

Omfördelning investeringsbudget för Fårö
brandstation

RS 2020/247

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen godkänner omprioritering inom räddningstjänstens befintliga
investeringsram för ombyggnad Fårö brandstation, omdisponering av medel
motsvarande 800 000 kr.
x Omdisponering sker ifrån avsatta medel avseende fordon.
x

En ombyggnad av Fårö brandstation är planerad sedan 2018. I prioriterade medel för
ombyggnad av själva brandstationen ingår förhöjning av tak ny större port uppgradering av el och styrning av teknik. När man gör en större ombyggnad kommer
det också krav om att förbättra arbetsmiljön, så också i detta fall. Det ska finnas
dusch och omklädningsmöjligheter för både dam och herr. Det finns också behov av
en högre mast för utlarmningsutrustning. Dessa två områden är inte med i den
tilldelade budgeten på 1,8 miljoner kr. Det behövs därför göras omprioriteringar
inom tilldelad investeringsbudget på ca 800 000 kr.
Om inte arbetsmiljökraven uppfylls vid en så pass stor renovering så riskerar man att
få krav från skyddsombud på motsvarande åtgärder på Fårö brandstation och
eventuellt på minst två av våra andra brandstationer som saknar dessa möjligheter i
dag.
Barn- och genusperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för genusperspektivet.
Tas beslutet ges möjlighet till separata duschrum.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet,
för att kunna utrusta brandstationen på Fårö med en nyare brandbil, då det befintliga
fordonet idag är inte uppfyller lagkrav vad det gäller bilbälten då bilen är en bit över
30 år.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utrymme finns i den kapitalbudget som räddningstjänsten har. Omdisponeringen innebär inte att kapitalkostnaderna går över budget.
Avskrivningstiden är längre på fastigheter generellt, vid komponentavskrivning så
avskrivs; tak på 40 år, Port 20 år och tekniken på 10 år.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 82 forts
RS 2020/247

Den beräkning på framtida kapitalkostnader som återfinns i strategisk plan och
budget 2020-2022, så är fordon beräknat på en avskrivningstid på 25 år.
Konsekvensen blir något lägre kapitalkostnad, då de 800 000 kr fördelas på längre tid
totalt sett, till skillnad om investering hade genomförts för fordon.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/231
18 mars 2020

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Utmaning Solbergabadet och Hemsebadet
Förslag till beslut

•

Utmaning avseende verksamhetsdrift på Solberga- och Hemsebadet avslås och
kommer därmed inte att gå vidare till upphandling.

Sammanfattning

Med utmaningsrätt innebär att verksamhet som regionen bedriver kan utmanas av
andra aktörer med syfte att pröva möjligheten att överta verksamhet i andra
driftsformer. För att en verksamhet ska kunna utmanas behöver den uppfylla vissa
krav, bland annat inte vara myndighetsutövning eller vara av strategisk
ledningsfunktion.
2020-02-01 inkom en utmaning av Fair Utveckling AB avseende verksamhetsdriften
på Solbergabadet och Hemsebadet.
Badverksamheten i Region Gotlands regi uppfyller kraven på en verksamhet som går
att utmana. Men problematik finns i och med att Region Gotland är i processen att ta
fram ny förstudie för nytt badhus i Visby. Vilka vägval som görs inom det projektet
kommer att ha bäring på hur verksamheten kommer att bedrivas i de befintliga
badanläggningarna. Då det finns allt för många okända faktorer för att gå in i en
upphandlingsprocess föreslår Regionstyrelseförvaltningen att utmaningen avslås.
Ärendebeskrivning

Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till regionen om att avgränsade
delar av regionens verksamhet ska upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet
som regionen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av
regionen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska
ledningsfunktioner, pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning
måste utföras av regionens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom
ingångna entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas.
Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den
övriga verksamheten.
Av utmaningen ska framgå: vilken del av regionens verksamhet som utmanas, en
beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på
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verksamheten och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella
verksamheten.
Det inkom en utmaning från Fair Utveckling AB den första februari 2020.
Utmaningen rörde verksamhetsdriften på Solbergabadet och Hemsebadet. Företaget
uppger även att de kommer att lämna bud i en eventuell framtida upphandling av
verksamheten.
Bedömning











Är verksamheten möjlig att utmana?
I många kommuner i Sverige bedrivs badhusverksamhet av externa operatörer,
det vill säga inte av kommunerna själva. På Gotland är det regionen själva som
bedriver verksamheten i de anläggningar som utmanas, det är inte
myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion. Så det är en verksamhet
som är möjlig att utmana enligt det regelverks om är uppsatt.
Är verksamheten som utmanas definierbar och kan avgränsas från övrig
verksamhet.
Ja, det sker på sådant sätt att den kan avgränsas från annan verksamhet.
Vilka verksamheter/förvaltningar omfattas och hur.
Det är kultur- och fritidsavdelningen inom Regionstyrelseförvaltningen som
driver badverksamheten i tidigare nämnda anläggningar. Det är
Teknikförvaltningen som äger fastigheten och har ansvar för fastighetsdrift och
underhåll. Utbildning- och arbetslivsförvaltningen har skolbad i anläggningar
och det är en del av undervisning och läroplan. Räddningstjänsten använder
anläggningarna vid olika tillfällen.
Vilka externa parter påverkas och hur.
Bägge badanläggningarna är givetvis öppna för allmänheten, men även
föreningslivet nyttjar anläggningarna till stor del.
Aktuellt läge och nu gällande planering för den berörda verksamheten.
De båda anläggningarna som nu är i drift inom Region Gotlands regi är relativt
ålderstigna. Hemsebadet byggdes 1977 och Solberga 1961. Simhallar har en
teknisk livslängd på mellan 30 och 50 år beroende på när de byggts. I och med
detta finns dels ett stort renoveringsbehov på baden, och i förlängningen
planeras även ett nytt badhus på Gotland. En förstudie för en ekonomiskt
hållbar lösning för badhus i Visby är under framtagande, med målsättningen att
gå vidare med det alternativet som känns mest genomförbart. Vad det blir och
hur man ser på tidsplanen är avgörande för hur verksamheten i befintliga
anläggningar kommer att organiseras och genomföras. Skulle det komma till ett
läge att bygga nytt badhus i Visby är den rådande planen att inte bibehålla
Solbergabadet i drift. Här är tidsplanen ännu osäker vilket gör att det är ett
svårt läge att avtala extern drift när alla parametrar inte är givna.
Konsekvensen blir en risk att låsa in Region Gotland i ett avtal som gör det
svårare att hitta lösningar på drift av nytt badhus och således försenar det
projektet.
I uppdraget med nytt badhus finns möjligheten att i det läget se över
driftsalternativen både på befintliga, men även nya anläggningar. Det är dock
något som behöver ske i ett senare skede när förutsättningar finns på ett
tydligare sätt.
Sammanfattningsvis är badhusverksamheten inom Region Gotland till sin
beskaffenhet utmaningsbar. Den är avgränsad och inte av den karaktären att
den berör myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion.
Det som gör en utmaning problematisk är däremot tidpunkten. En förstudie
för nytt badhus är under framtagande, och beroende på vilket vägval som görs
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/231

kommer det att påverka driften av de badhus vi ha idag. Den osäkerheten, och
risken att gå in i upphandling utan att veta förutsättningarna och med att
framtida val för nytt badhus har stor påverkan på dessa, gör att
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att utmaningen avslås.
Beslutsunderlag

Utmaning – inkom 2010-02-01
Regelverket för utmaningsrätt
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Fair Utveckling AB
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Regionstyrelsen Gotland
Kultur- och fritidsberedningen

Utmaning avseende
Solbergabadet och Hemsebadet
Inledning
Gotlands regionfullmäktige beslutade hösten 2019 om riktlinjer för så kallad
utmaningsrätt. Med utmaning menas att exempelvis ett företag riktar ett önskemål
till regionen om delar av verksamheten som drivs i regionens egen regi istället ska
upphandlas. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas
från den övriga verksamheten.
Fair Utveckling AB (BeFair) lämnar härmed en utmaning avseende
verksamhetsdriften av Solbergabadet och Hemsebadet. Vi ser fram emot att i en
eventuellt kommande upphandling få lämna ett anbud på att driva verksamheten i
dessa anläggningar.

Företagspresentation
BeFair är ett aktiebolag vars affärsidé är att driva bad- och friskvårdsanläggningar
med ett brett aktivitetsutbud på land och i vatten.
År 2017 påbörjade BeFair den första verksamheten, efter att Solna stad beslutat att
låta bolaget driva kommunens tre badanläggningar. För närvarande har BeFair
verksamhet i elva bad- och friskvårdsanläggningar.
I BeFairs ledning ingår Markus Söderman (VD), Maria Karlsson (operativ chef) och
Caj Perrin (chef för affärsutveckling). Alla lång erfarenhet från bad- och
friskvårdsbranschen, bland annat från bolaget Medley där de alla har ingått i
ledningsgruppen.

BeFairs erbjudande
Vi vet av erfarenhet att Sveriges bad- och friskvårdsanläggningar har olika
förutsättningar gällande utbud, upptagningsområden, konkurrenssituation etc. Vår
utgångspunkt är därför att tillsammans med personal, kunder, lokala
samarbetspartners och kommunala uppdragsgivare (regionen i det här fallet) stärka
anläggningarnas lokala profil och utnyttja de möjligheter som finns i den enskilda
bad- och friskvårdsanläggningen. Vår uppgift är att förutsättningslöst se hur vi bäst
kan utveckla verksamheten och vi ska vara öppna för samarbeten med andra aktörer.
Vår erfarenhet är att detta arbetssätt ger stora fördelar:
● Personalen blir mer delaktig i utvecklingen av verksamheten, vilket skapar
sammanhållning och engagemang
● Kunderna får en personlig service, en bättre verksamhet och blir vår största
tillgång i marknadsföringen
● Kommunala uppdragsgivare uppskattar att vi lyfter fram den enskilda
anläggningen och den lokala anknytningen
● Nätverk utvecklas, där kompetens och erfarenhet delas mellan olika
verksamheter inom bolaget
Om vi fick förtroendet att driva verksamheterna i Solbergabadet och Hemsebadet
skulle vårt mål vara att skapa en mötesplatser där alla känner sig välkomna och får
ett bra bemötande oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsvariation.
Under en eventuellt kommande avtalsperiod skulle vi vilja utveckla verksamheterna i
tillsammans med Region Gotland, föreningslivet, skolor, förskolor och andra aktörer.
BeFair har erfarenhet av alla typer av verksamheter som normalt bedrivs i en simhall.
*

*

*

Ifall intresse finns kommer vi gärna till Gotland för att presentera oss närmare och
för att prata om hur verksamheterna i simhallarna kan utvecklas.
Det är också möjligt att www.befair.se läsa mer både om företaget och badbranschen i
stort. Där finns även exempel på förfrågningsunderlag från andra kommuner som
konkurrensutsatt verksamheten i badanläggningar.
Stockholm 2020-02-01

Markus Söderman
VD BeFair
0720-111 846
markus.soderman@befair.se

Från: Markus Söderman [mailto:markus.soderman@befair.se]
Skickat: den 31 januari 2020 11:29
Till: Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>
Ämne: Utmaning avseende verksamhetsdriften av Solbergabadet och Hemsebadet

Hej,
Se bifogad utmaning avseende verksamhetsdriften av Solbergabadet och
Hemsebadet.
Med vänlig hälsning,
Markus Söderman
VD
Mobil: 0720 111 846
Fair Utveckling AB
Bild som
tagits bort av
avsändaren.
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Utmaning Solbergabadet och Hemsebadet

RS 2020/231

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på process för att gå
vidare med utmaningen och upphandla drift av Solberga- och Hemsebadet, utifrån
de lokala förutsättningar som renoveringsbehov med mera innebär.
Upphandlingen ska särskilt beakta simundervisningen och simföreningarnas
verksamhet.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa en uppskattad tid- och
resursåtgång för att genomföra upphandlingen.
x

Med utmaningsrätt innebär att verksamhet som regionen bedriver kan utmanas av
andra aktörer med syfte att pröva möjligheten att överta verksamhet i andra driftsformer. För att en verksamhet ska kunna utmanas behöver den uppfylla vissa krav,
bland annat inte vara myndighetsutövning eller vara av strategisk ledningsfunktion.
2020-02-01 inkom en utmaning av Fair Utveckling AB avseende verksamhetsdriften
på Solbergabadet och Hemsebadet.
Badverksamheten i Region Gotlands regi uppfyller kraven på en verksamhet som går
att utmana. Men problematik finns i och med att Region Gotland är i processen att ta
fram ny förstudie för nytt badhus i Visby. Vilka vägval som görs inom det projektet
kommer att ha bäring på hur verksamheten kommer att bedrivas i de befintliga badanläggningarna. Då det finns allt för många okända faktorer för att gå in i en upphandlingsprocess föreslår regionstyrelseförvaltningen att utmaningen avslås.
Är verksamheten möjlig att utmana?
I många kommuner i Sverige bedrivs badhusverksamhet av externa operatörer, det
vill säga inte av kommunerna själva. På Gotland är det regionen själva som bedriver
verksamheten i de anläggningar som utmanas, det är inte myndighetsutövning eller
strategisk ledningsfunktion. Så det är en verksamhet som är möjlig att utmana enligt
det regelverks om är uppsatt.
Är verksamheten som utmanas definierbar och kan avgränsas från övrig verksamhet.
Ja, det sker på sådant sätt att den kan avgränsas från annan verksamhet.

forts
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Vilka verksamheter/förvaltningar omfattas och hur.
Det är kultur- och fritidsavdelningen inom regionstyrelseförvaltningen som driver
badverksamheten i tidigare nämnda anläggningar. Det är teknikförvaltningen som
äger fastigheten och har ansvar för fastighetsdrift och underhåll. Utbildning- och
arbetslivsförvaltningen har skolbad i anläggningar och det är en del av undervisning
och läroplan. Räddningstjänsten använder anläggningarna vid olika tillfällen.
Vilka externa parter påverkas och hur.
Bägge badanläggningarna är givetvis öppna för allmänheten, men även föreningslivet
nyttjar anläggningarna till stor del.
Aktuellt läge och nu gällande planering för den berörda verksamheten.
De båda anläggningarna som nu är i drift inom Region Gotlands regi är relativt
ålderstigna. Hemsebadet byggdes 1977 och Solberga 1961. Simhallar har en teknisk
livslängd på mellan 30 och 50 år beroende på när de byggts. I och med detta finns
dels ett stort renoveringsbehov på baden, och i förlängningen planeras även ett nytt
badhus på Gotland. En förstudie för en ekonomiskt hållbar lösning för badhus i
Visby är under framtagande, med målsättningen att gå vidare med det alternativet
som känns mest genomförbart. Vad det blir och hur man ser på tidsplanen är
avgörande för hur verksamheten i befintliga anläggningar kommer att organiseras
och genomföras. Skulle det komma till ett läge att bygga nytt badhus i Visby är den
rådande planen att inte bibehålla Solbergabadet i drift. Här är tidsplanen ännu osäker
vilket gör att det är ett svårt läge att avtala extern drift när alla parametrar inte är
givna.
Konsekvensen blir en risk att låsa in Region Gotland i ett avtal som gör det svårare
att hitta lösningar på drift av nytt badhus och således försenar det projektet.
I uppdraget med nytt badhus finns möjligheten att i det läget se över driftsalternativen både på befintliga, men även nya anläggningar. Det är dock något som behöver
ske i ett senare skede när förutsättningar finns på ett tydligare sätt.
Sammanfattningsvis är badhusverksamheten inom Region Gotland till sin beskaffenhet utmaningsbar. Den är avgränsad och inte av den karaktären att den berör
myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion.
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Det som gör en utmaning problematisk är däremot tidpunkten. En förstudie för nytt
badhus är under framtagande, och beroende på vilket vägval som görs kommer det
att påverka driften av de badhus vi ha idag. Den osäkerheten, och risken att gå in i
upphandling utan att veta förutsättningarna och med att framtida val för nytt badhus
har stor påverkan på dessa, gör att regionstyrelseförvaltningen föreslår att
utmaningen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar med instämmande av Eva Nypelius (C) att
regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på process för att gå
vidare med utmaningen och upphandla drift av Solberga- och Hemsebadet, utifrån
de lokala förutsättningar som renoveringsbehov med mera innebär. Upphandlingen
ska särskilt beakta simundervisningen och simföreningarnas verksamhet.
Filip Reinhag (S) yrkar i första hand bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag. I
andra hand yrkar Filip Reinhag att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till
regionstyrelsens sammanträde återkomma med en uppskattad tids- och resursåtgång
för att genomföra upphandlingen.
Meit Fohlin (S) och Thomas Gustafson (V) instämmer i Filip Reinhags båda
yrkanden.
Ordförande ställer proposition på Jesper Skalberg Karlssons yrkande och Filip
Reinhags förstahands yrkande och finner att Jesper Skalberg Karlssons yrkande
bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Jesper Skalberg Karlsson yrkande
och nej-röst för Filip Reinhags 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), Filip Reinhag (S) och Thomas Gustafson (V).
Ordförande ställer proposition på Filip Reinhags andrahands yrkande och finner att
det bifalls.
Ordförande tydliggör att redovisning av en uppskattad tid- och resursåtgång för att
genomföra upphandlingen redovisas i samband med framtagande av förslag på
process. Datum för återrapportering beslutas på regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-18
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Angelica Andersson Fihn

Regionstyrelsen

Revidering av delegationsordning avseende kultur och fritid
Förslag till beslut

1. Delegationsordningen avsnitt 5.17 Kultur och fritid ändras på sätt som framgår
av bilaga.
2. Ändringen gäller från och med 1 maj 2020.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Regionstyrelsens delegationsordning framgår via hänvisning till 6 kap. 3–4 §§ KL att
styrelsens och övriga nämnder beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. För att avlasta
regionstyrelsen finns det i KL möjlighet till delegering. Styrelsen får uppdra
åt presidiet (ordförande och vice ordföranden), ett utskott, en ledamot eller ersättare
eller åt en anställd hos regionen att besluta på styrelsen vägnar i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden (6 kap. 37 § och 7 kap. 4–7 §§ KL). Dessa beslut gäller på
samma sätt som om styrelsen själv fattat dem.
I nu gällande delegationsordning har delegation getts avdelningschef inom Kultur
och Fritid. Inom Kultur och Fritidsavdelningen hanteras ett antal stöd och flertalet
av dem hanteras med delegationsbeslut där nivån idag är 100 tkr. Dessa beslut tas
utifrån respektive ansökan som inkommer. Ansökningar som inkommer som
överskrider beloppsnivån på 100 tkr beslutas av Regionstyrelsen, t ex
verksamhetsbidrag till Medeltidsveckan. Vid några få tillfällen skrivs ärenden fram
som samlingsärenden t ex verksamhetsstöd kulturföreningar. Detta görs för att dels
ge en helhetsbild till nämnden kring fördelningen dels för att minska administration
dvs istället för 20 ärenden fram skrivs 1. Vissa av dessa beslut är över nu gällande
delegationsnivå och kommer så även vara för föreslagen nivå
Det av stöden som avdelningen hanterar där en del av besluten överstiger 100 tkr är
investeringsstöd. Dessa är dels riktade mot idrottsanläggningar, dels mot
samlingslokaler. Enligt riktlinjerna kan man som förening få stöd utan koppling till
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/414

statligt stöd till en nivå på 70% av beräknad totalkostnad dock med högsta belopp
200 000 kr som inte särskilda skäl föreligger och är beslutade av nämnd.
Tillvägagångssättet har tidigare år varit att delegationsbeslut tagits på ansökningar
upp till 100 tkr och ärenden mellan 100-200 tkr har skrivits fram till Regionstyrelsen
för beslut. För att minska ärendemängden för Regionstyrelsen och förenkla arbetet
för avdelningen föreslås att delegationsnivån höjs från 100 tkr till 200 tkr. Antalet
ärenden som överskridit 100 tkr har under de senaste åren varit ca 8 st.
När beslutet fattats kommer ändringarna inarbetas i en uppdaterad version av
delegationsordningen i Docpoint.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att ändringen av delegationsordningen kommer att
effektivisera ärendeberedningen. Det finns riktlinjer tagna av Regionfullmäktige för
hur bedömning av ansökningar kring stöd skall göras och det finns uppbyggda
rutiner kring hur anmälan av delegationsbeslut görs mot Regionstyrelsen.
Förvaltningen bedömer att kvaliteten i beredningen kommer stärkas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Docpoint
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Bilaga, förslag på ändring i regionstyrelsens delegationsordning
Nuvarande lydelse

17. Kultur- och fritid
Nr
1

2

3

4

5

Ärende/ärendegrupp
Besluta om fastställande av hyra,
material och tjänster motsvarande
högst 100 000 SEK för speciella
arrangemang, liksom beslut om hel
eller delvis befrielse från betalning.
I enlighet med gällande
bidragsbestämmelser besluta om
verksamhetsbidrag, driftbidrag
och om investeringsbidrag upp till
och med 100 000 SEK.
Besluta om arrangörs- och
projektstöd upp till och med
100 000 SEK.
Besluta i fråga om registrering av
ideell förening i regionstyrelsens
föreningsregister.
Besluta om fördelning av
tryckningsstöd.

Lagrum

Delegat(er)
Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Anm.

Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Inklusive filmprojekt

Avdelningschefen för
kultur- och fritid
Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Föreslagen lydelse

17. Kultur- och fritid
Nr
1

2

3

4

5

Ärende/ärendegrupp
Besluta om fastställande av hyra,
material och tjänster motsvarande
högst 200 000 SEK för speciella
arrangemang, liksom beslut om hel
eller delvis befrielse från betalning.
I enlighet med gällande
bidragsbestämmelser besluta om
verksamhetsbidrag, driftbidrag
och om investeringsbidrag upp till
och med 200 000 SEK.
Besluta om arrangörs- och
projektstöd upp till och med
200 000 SEK.
Besluta i fråga om registrering av
ideell förening i regionstyrelsens
föreningsregister.
Besluta om fördelning av
tryckningsstöd.

Lagrum

Delegat(er)
Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Anm.

Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Avdelningschefen för
kultur- och fritid
Avdelningschefen för
kultur- och fritid
Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Inklusive filmprojekt

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 84

Revidera delegationsordning avseende
kultur och fritid

RS 2020/414

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Delegationsordningen avsnitt 5.17 Kultur och fritid ändras enligt förslag.
x Ändringen gäller från och med 1 maj 2020.
x

Önskemål om höjning av beloppsgränser avseende delegationer för kultur och fritid
har framförts på sätt som framgår av bilaga. När beslutet fattats kommer ändringarna
inarbetas i en uppdaterad version av delegationsordningen i Docpoint.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att tjänsteskrivelsen kompletteras med vilka ärenden som
hamnar på delegationsnivå mellan 100 000-200 000 kr samt vilka som är över
200 000 kr. Reviderad tjänsteskrivelse bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-04
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Tjänsteskrivelse

RS 2020/373
20 mars 2020

Madeleine Nilsson

Verksamhetsstöd till Bergmancenter 2021-2023
Förslag till beslut



Bergmancenter beviljas verksamhetsstöd på 400 000 kr för respektive år.



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett nytt avtal för
perioden.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att skriva nytt
avtal med Stiftelsen Bergmancenter, som löper ut 2020, i ytterligare i tre år. Befintliga
budgetmedel är 400.000 kr.
Bakgrund

Stiftelsen Bergmancenter är en kulturinstitution som bedriver sin verksamhet på Fårö
och där bevarar arvet efter filmaren, regissören och författaren Ingmar Bergmans och
hans konstnärskap. Bergmancenter har stått i internationellt fokus dels 2015, när
centret fick status av filmiskt världsarv, dels under 2018 när 100 årsdagen av
Bergmans födelse högtidlighölls. Bergmancenter har blivit en uppskattad mötesplats
för en kultur- och filmintresserad publik från hela världen.
Sedan 2015 har Stiftelsen, efter politiskt initiativ, erhållit ett verksamhetsstöd från
Region Gotland om 400.000 kr, vilket utgavs som en ramjustering till dåvarande
Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.
Bedömning

Bergmancenter är, tillsammans med några andra aktörer som Bungemuseet och Bläse
Kalkbuksmuseum, viktiga ”kulturella fyrtorn” på norr. En stark, tydlig och viktig
mötesplats i det som framkommit i den utredningen kring Besöksnod norr som
Gotlands museum nyligen genomfört.
Bergmancenter har årligen ca 10.000 besökare till sin omfattande verksamhet.
Förvaltningen anser att verksamheten är synnerligen angelägen, såväl ur en kulturell
och konstnärlig synvinkel, men även ur ett regionalpolitiskt perspektiv med sin
geografiska belägenhet på norra Gotland. Verksamhetens ändamål är, enligt
stiftelsens stadgar, att
 Förvalta och utveckla det konstnärliga arvet efter Ingmar Bergman,
 Möjliggöra, utveckla och trygga verksamheten i Bergmancenter
 Sprida kunskap om och öka intresset för Sverige som film- och kulturnation
 Stödja utvecklingen av näringslivet på norra Gotland
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Och som dess syfte anges att verksamheten ska vara en bred kulturmötesplats kring
filmregissören Ingmar Bergmans livsgärning och konstnärskap och att förvalta det
publika arvet efter Ingmar Bergmans verksamhet på Fårö. Det framgår även att man
ser som sin uppgift att ”vårdar Ingmar Bergmans personliga förhållande till Fårö och
Fåröborna genom att etablera goda relationer med lokalsamhället och genom att
samverka med Stiftelsen Bergmangårdarna, med Fårö hembygdsförening, med
Kustateljén i Fårösund och med andra lokala föreningar, sammanslutningar och
personer”.
Verksamheten är starkt säsongsberoende och öppethållandet är från 1 maj – 30
september, högsäsong öppet dagligen. Omfattningen på verksamheten regleras i nu
gällande avtal. Häri framgår att den består i visning av permanenta och tillfälliga
utställningar, bibliotek, pedagogisk verksamhet för barn, visning av film och att man
presenterar teaterföreställningar och andra publika evenemang. Årligen i vecka 26
genomförs Bergmanveckan som även inkluderar de Talangdagar som Film på
Gotland ansvarar för. Men har dessutom försäljning av filmer och filmrelaterad
litteratur och erbjuder, via entreprenör, caféservering. Man har även åtagit sig att
hålla strandpartiet öppet och vårdat.
Verksamheten kopplar väl till Region Gotlands kulturplan vars yttersta syfte är att
uppnå de statliga kulturpolitiska målen. Verksamheten lever väl upp till tre av de fem
statliga målen genom att den
 främjar ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 främjar internationellt och interkulturellt utbyte
 uppmärksammar barns och ungas rätt till kultur
Verksamheten når barn och unga genom sin Skaparverkstad, som leds av två
professionellt verksamma konstnärer. Den utgör ett väsentligt tillskott till
besöksnäringen på norra Gotland. Bergmancenter följer kulturplanens ambitioner
och rekommendationer för arvodering av professionella medverkande och vad gäller
jämställdhetsperspektivet.
Det årliga bidraget från Region Gotland har inte varit tillfyllest för att driva
verksamheten, vissa år har verksamhetsledaren arbetar ideellt och utveckling har inte
varit möjligt. Till Bergmanveckan har man de flesta år lyckats generera medel från en
extern sponsor och Barnens skaparverkstad har till stora delar finansierats tack vare
bidrag från Allmänna arvsfonden. Sådana bidrag är dock så gott som alltid
tidsbegränsade och för att garantera ett grundstöd som täcker de löpande
kostnaderna för bl.a. lokalhyra och personal och långsiktigt säkrar verksamheten har
såväl stiftelsen själv som Region Gotland gjort flera uppvaktningar hos Statens
Kulturråd och Kulturdepartementet med önskemål om statlig delfinansiering.
Argumentet har varit att Bergmancenter inte bara är ett regionalt utan även ett
riksintresse och av internationellt betydelse. Dessa uppvaktningar gav utdelning 2018,
då stiftelsen erhöll ett extra bidrag från staten för firandet av Bergmanåret. Och 2019
beslutade Kulturdepartementet att årligen utge ett verksamhetsstöd om 1,5 mkr.
Förvaltningen bedömer att Bergmancenter sedan staten tilldelat verksamheten detta
årligt statligt stöd på 1,5 miljoner kronor äntligen har grundförutsättningar för att
driva och utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet från Region Gotland
bedöms vara en förutsättning för att upprätthålla kvalitet i verksamheten och för det
statliga stödet; ett undandragande av det regionala stödet skulle högst sannolikt
innebära att även det statliga stödet uteblir.
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Förvaltningen ser även stora konsekvenser ur ett landsbygdsperspektiv om
Bergmancenter skulle behöva läggas ner på grund av minskade medel. Värdet av att
ha en kulturinstitution på norra Gotland är av stor vikt för att hålla hela Gotlands
kulturliv vid liv men också som del i implementeringen av filmstrategin.
Föreslås att regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt avtal för
perioden 2021-2023.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Verksamhetsstöd till Bergmancenter

RS 2020/373

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Bergmancenter beviljas verksamhetsstöd på 400 000 kr för respektive år.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett nytt avtal för
perioden.
x

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att skriva nytt
avtal med Stiftelsen Bergmancenter, som löper ut 2020, i ytterligare i tre år. Befintliga
budgetmedel är 400 000 kr.
Bergmancenter är, tillsammans med några andra aktörer som Bungemuseet och Bläse
Kalkbuksmuseum, viktiga ”kulturella fyrtorn” på norr. En stark, tydlig och viktig
mötesplats i det som framkommit i den utredningen kring Besöksnod norr som
Gotlands museum nyligen genomfört.
Bergmancenter har årligen ca 10 000 besökare till sin omfattande verksamhet.
Förvaltningen anser att verksamheten är synnerligen angelägen, såväl ur en kulturell
och konstnärlig synvinkel, men även ur ett regionalpolitiskt perspektiv med sin
geografiska belägenhet på norra Gotland.
Verksamheten kopplar väl till Region Gotlands kulturplan vars yttersta syfte är att
uppnå de statliga kulturpolitiska målen. Verksamheten lever väl upp till tre av de fem
statliga målen genom att den främjar ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas främjar internationellt och interkulturellt utbyteuppmärksammar barns och
ungas rätt till kultur.
Verksamheten når barn och unga genom sin Skaparverkstad, som leds av två
professionellt verksamma konstnärer. Den utgör ett väsentligt tillskott till besöksnäringen på norra Gotland. Bergmancenter följer kulturplanens ambitioner och
rekommendationer för arvodering av professionella medverkande och vad gäller
jämställdhetsperspektivet.
Det årliga bidraget från Region Gotland har inte varit tillfyllest för att driva verksamheten, vissa år har verksamhetsledaren arbetar ideellt och utveckling har inte varit
möjligt. Till Bergmanveckan har man de flesta år lyckats generera medel från en
extern sponsor och Barnens skaparverkstad har till stora delar finansierats tack vare
bidrag från Allmänna arvsfonden. Sådana bidrag är dock så gott som alltid tidsbegränsade och för att garantera ett grundstöd som täcker de löpande kostnaderna
forts
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för bl.a. lokalhyra och personal och långsiktigt säkrar verksamheten har såväl
stiftelsen själv som Region Gotland gjort flera uppvaktningar hos Statens Kulturråd
och Kulturdepartementet med önskemål om statlig delfinansiering. Argumentet har
varit att Bergmancenter inte bara är ett regionalt utan även ett riksintresse och av
internationellt betydelse. Dessa uppvaktningar gav utdelning 2018, då stiftelsen erhöll
ett extra bidrag från staten för firandet av Bergmanåret. Och 2019 beslutade Kulturdepartementet att årligen utge ett verksamhetsstöd om 1,5 mkr.
Förvaltningen bedömer att Bergmancenter sedan staten tilldelat verksamheten detta
årligt statligt stöd på 1,5 miljoner kronor äntligen har grundförutsättningar för att
driva och utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet från Region Gotland
bedöms vara en förutsättning för att upprätthålla kvalitet i verksamheten och för det
statliga stödet; ett undandragande av det regionala stödet skulle högst sannolikt
innebära att även det statliga stödet uteblir.
Förvaltningen ser även stora konsekvenser ur ett landsbygdsperspektiv om Bergmancenter skulle behöva läggas ner på grund av minskade medel. Värdet av att ha en
kulturinstitution på norra Gotland är av stor vikt för att hålla hela Gotlands kulturliv
vid liv men också som del i implementeringen av filmstrategin.
Föreslås att regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt avtal för
perioden 2021-2023.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-20
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RS 2020/374
20 mars 2020

Madeleine Nilsson

Regionstyrelsen

Verksamhetsstöd till Bungemuseet 2021-2023
Förslag till beslut



Bungemuseet beviljas verksamhetsstöd på 800 000 kr för respektive år.



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett nytt avtal för
perioden.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att skriva nytt
avtal med Bungemuseet, som löper ut 2020, i ytterligare i tre år. Befintliga
budgetmedel är 800.000 kr.
Bakgrund

Bungemuseet grundades av skolläraren Theodor Erlandsson år 1907. Genom ett
intensivt arbete med att dokumentera och samla in gamla hotade byggnader och
miljöer skapade Erlandsson ett sju hektar stort område med ett sjuttiotal
kulturhistoriskt viktiga byggnader. Bungemuseet har byggts upp enligt samma ideal
som Skansen i Stockholm; genom att samla in hotade byggnader och bygga upp
trovärdiga miljöer skulle besökaren på en och samma plats kunna vandra genom
historien. Bungemuseet har härigenom spelat en central roll i bevarandet av det
gotländska kulturarvet.
Länge drevs alla verksamhet av en förening och uppgiften att vårda alla de totalt
ca 100 ålderdomliga byggnaderna vilade på ideell grund. Till slut blev det allt för
tungt och föreningen aviserade 2012 till dåvarande Kultur- och fritidsnämnden att en
förändring och ett förhöjt kommunalt stöd behövdes. I samverkan med Gotlands
Museum tog förvaltningen initiativet till en utredning som 2015 presenterade ett
förslag till ny organisationsstruktur och en dubblering av det kommunala stödet, från
400.000 kr till 800.000 kr. Detta tillskott av medel möjliggjordes genom att dåvarande
Kultur- och fritidsnämnden fr o m 2016 erhöll en ramjustering.
Den 1 april 2016 startades ett driftsbolag som sålunda beviljades ett årligt driftsbidrag
om 800 000 kr. Den ideella Kulturhistoriska föreningen i Bunge finns kvar och är
fortfarande ägare till museets byggnader medan driftsbolaget Bungemuseet AB (svb)
ansvarar för verksamhetens drift.
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Verksamheten har ambitionen att erbjuda ett brett spektrum av kulturarvsupplevelser
som ska vara tillgängliga för alla. Museet vill sprida kunskap om det gotländska
kulturarvet och vill vara en attraktiv aktör inom besöksnäringen: frivilligkrafterna i
bygden och det lokala engagemanget är mycket betydelsefullt för verksamheten.
Bungemuseet AB:s uppdrag är att utveckla den publika verksamheten för att ur ett
etnologiskt och historiskt perspektiv belysa hur människor levde under de tre
århundraden - som museets byggnader speglar. Museiområdet består av närmare
hundratalet byggnader och miljöer från 1600-, 1700- och 1800-talet. Tre museigårdar.
Ett båtsmanstorp, ett fiskeläge, kvarnar och sågar samt fyra unika bildstenar och
repliker på forntida gravar och skeppssättningar. I museet ingår även ett
skolmuseum, en lekplats och en ”barnlada” och inlånade smådjur.
Besökarna 2019 uppgick till 13.000 personer varav 2.500 barn under museets
öppethållande 12 maj – 8 september. Förutom de fysiska museimiljöerna erbjuds
besökaren ett antal program och temadagar med innehåll som Midsommarfirande
och julmarknad, dansuppvisning, föreläsningar och bussrundturer, hantverksdagar
med växtfärgning, repslagning, smörkärning, ullhantering och tunnbinderi.
Bungemuseet samarbetar med flera lokala aktörer; Folkhögskolan och
Kulturföreningen KUNO och med Baltic Art Center, Medeltidsveckan och
studieförbundet Vuxenskolan. Museet ingick i projektet ”Besöksnod norr” som
fokuserade på samverkan på norr inom besöksnäringen.
Bungemuseet, som i år firar sitt 113:e verksamhetsår, är unikt i sitt slag i Sverige, i
Norden och i världen. Näst efter Skansen är Bungemuseet det största av de så kallade
friluftsmuseerna i världen och räknas som nationellt kulturarv. Bungemuseet bedöms
ha möjligheter att ytterligare förstärka sin intäktssida, men detta behöver göras med
en stabil ekonomi som bas.
Bedömning

Verksamheten kopplar väl till Region Gotlands kulturplan vars yttersta syfte är att
uppnå de statliga kulturpolitiska målen. Verksamheten lever väl upp till tre av de fem
statliga målen genom att den
 främjar allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor
 främjar ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 uppmärksammar barns och ungas rätt till kultur
Verksamhetens huvudmålgrupp är barn och unga och museet har många aktiviteter
anpassade för målgruppen och utgör ett väsentligt tillskott till besöksnäringen på
norra Gotland. Bungemuseet följer kulturplanens ambitioner och rekommendationer
vad gäller jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven.
Såväl driftsbolaget som den ideella föreningen upplever ekonomiska bekymmer. I
den ovan beskrivna ombildningen av verksamheten 2015-2016 var intentionen att
den ideella föreningen, som äger och ansvarar för vården av museets byggnader,
skulle finansiera detta utan kommunalt ekonomiskt stöd, med medel från
avkastningen från en fond som avsågs förses med kapital från försäljning av ett antal
byggnader utanför själva museiområdet. En sådan försäljning visade sig dock, av
juridiska skäl, svårgenomförbar, varför föreningen fortsatt ansöker om verksamhetsmedel från Region Gotland. Även det uppräknade bidraget till driftsbolaget har 2019
visat sig vara för lågt för en grundfinansiering av verksamheten, vilket bl.a. beror på
alltför optimistiska bedömningar av bolagets möjligheter att söka alternativ extern
finansiering.
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Verksamhetsstöd från Region Gotland bedöms därför vara helt nödvändigt för att
verksamheten både ska kunna finnas kvar och utvecklas vidare. Beloppet behöver
höjas, och så även det verksamhetsbidrag som utges till den ideella föreningen, men
förvaltningen har inga resurser att göra det utan föreslår att stödet fortsatt utgår med
budgeterade 800.000 kr/år. Om medel inte tillförs är konsekvensen att verksamheten
får stänga. Ur ett landsbygdsperspektiv är stödet därför lika viktigt som de stöd
förvaltningen ger till andra kulturinstitutioner på norr.
Föreslås att regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt avtal för
åren 2021-2023.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Verksamhetsstöd till Bungemuseet

RS 2020/374

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Bungemuseet beviljas verksamhetsstöd på 800 000 kr för respektive år.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett nytt avtal för
perioden.
x

Bungemuseet grundades av skolläraren Theodor Erlandsson år 1907. Genom ett
intensivt arbete med att dokumentera och samla in gamla hotade byggnader och
miljöer skapade Erlandsson ett sju hektar stort område med ett sjuttiotal kulturhistoriskt viktiga byggnader. Bungemuseet har byggts upp enligt samma ideal som
Skansen i Stockholm; genom att samla in hotade byggnader och bygga upp trovärdiga miljöer skulle besökaren på en och samma plats kunna vandra genom
historien. Bungemuseet har härigenom spelat en central roll i bevarandet av det
gotländska kulturarvet.
Länge drevs alla verksamhet av en förening och uppgiften att vårda alla de totalt
ca 100 ålderdomliga byggnaderna vilade på ideell grund. Till slut blev det allt för
tungt och föreningen aviserade 2012 till dåvarande kultur- och fritidsnämnden att en
förändring och ett förhöjt kommunalt stöd behövdes. I samverkan med Gotlands
Museum tog förvaltningen initiativet till en utredning som 2015 presenterade ett
förslag till ny organisationsstruktur och en dubblering av det kommunala stödet, från
400 000 kr till 800.000 kr. Detta tillskott av medel möjliggjordes genom att dåvarande
kultur- och fritidsnämnden fr o m 2016 erhöll en ramjustering.
Den 1 april 2016 startades ett driftsbolag som sålunda beviljades ett årligt driftsbidrag
om 800 000 kr. Den ideella Kulturhistoriska föreningen i Bunge finns kvar och är
fortfarande ägare till museets byggnader medan driftsbolaget Bungemuseet AB (svb)
ansvarar för verksamhetens drift.
Verksamheten har ambitionen att erbjuda ett brett spektrum av kulturarvsupplevelser
som ska vara tillgängliga för alla. Museet vill sprida kunskap om det gotländska
kulturarvet och vill vara en attraktiv aktör inom besöksnäringen: frivilligkrafterna i
bygden och det lokala engagemanget är mycket betydelsefullt för verksamheten.
Bungemuseet AB:s uppdrag är att utveckla den publika verksamheten för att ur ett
etnologiskt och historiskt perspektiv belysa hur människor levde under de tre
århundraden - som museets byggnader speglar. Museiområdet består av närmare
hundratalet byggnader och miljöer från 1600-, 1700- och 1800-talet. Tre museigårdar.
Ett båtsmanstorp, ett fiskeläge, kvarnar och sågar samt fyra unika bildstenar och
repliker på forntida gravar och skeppssättningar. I museet ingår även ett skolmuseum, en lekplats och en ”barnlada” och inlånade smådjur.
forts
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Besökarna 2019 uppgick till 13 000 personer varav 2 500 barn under museets
öppethållande 12 maj – 8 september. Förutom de fysiska museimiljöerna erbjuds
besökaren ett antal program och temadagar med innehåll som Midsommarfirande
och julmarknad, dansuppvisning, föreläsningar och bussrundturer, hantverksdagar
med växtfärgning, repslagning, smörkärning, ullhantering och tunnbinderi.
Bungemuseet samarbetar med flera lokala aktörer; Folkhögskolan och Kulturföreningen KUNO och med Baltic Art Center, Medeltidsveckan och studieförbundet
Vuxenskolan. Museet ingick i projektet ”Besöksnod norr” som fokuserade på samverkan på norr inom besöksnäringen.
Bungemuseet, som i år firar sitt 113:e verksamhetsår, är unikt i sitt slag i Sverige, i
Norden och i världen. Näst efter Skansen är Bungemuseet det största av de så kallade
friluftsmuseerna i världen och räknas som nationellt kulturarv. Bungemuseet bedöms
ha möjligheter att ytterligare förstärka sin intäktssida, men detta behöver göras med
en stabil ekonomi som bas.
Verksamhetsstöd från Region Gotland bedöms därför vara helt nödvändigt för att
verksamheten både ska kunna finnas kvar och utvecklas vidare. Beloppet behöver
höjas, och så även det verksamhetsbidrag som utges till den ideella föreningen, men
förvaltningen har inga resurser att göra det utan föreslår att stödet fortsatt utgår med
budgeterade 800.000 kr/år. Om medel inte tillförs är konsekvensen att verksamheten
får stänga. Ur ett landsbygdsperspektiv är stödet därför lika viktigt som de stöd
förvaltningen ger till andra kulturinstitutioner på norr.
Föreslås att regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt avtal för
åren 2021-2023.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-20
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RS 2020/586
25 mars 2020

Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Nationaldagsfirande 2020
Förslag till beslut



Regionstyrelsen beslutar att ställa in nationaldagsfirandet den 6 juni 2020.



Regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att arrangera nästa
välkomstceremoni för nya svenska medborgare senast sommaren 2021.

Sammanfattning

Med anledning av pågående corona-pandemi, risk för smittspridning samt brist på
scen för arrangemanget föreslås att nationaldagsfirandet 2020 ställs in. Den särskilda
välkomstceremonin för nya medborgare bedöms kunna genomföras, men vid ett
senare tillfälle.
Ärendebeskrivning

Corona-epidemin slår hårt mot många verksamheter inom kulturområdet och de
flesta publika arrangemang i närtid har ställts in. De arrangemang som inte ställs in
får ingen eller mycket liten publik pga rädsla för smitta.
Ett nationellt förbud att genomföra arrangemang som bedöms samla fler än 50
deltagare har nyligen införts.
Sedan 2017 har svenska nationaldagen 6 juni firats vid Roma Kungsgård. Detta
kommer i år inte vara möjligt då Romateatern beslutat att ställa in sina föreställningar
och det är teaterns scen som används för arrangemanget.
Att genomföra ett nationaldagsfirande är ett frivilligt åtagande. Däremot är regionen
ålagd att arrangera en välkomstceremoni för nya svenska medborgare. Till denna
ceremoni ges också ett statligt bidrag för genomförande.
En dialog förs med infrastrukturdepartementet för att se om bidrag till
medborgarceremonin kan skjutas till 2021 och därmed ge möjlighet att genomföra en
ceremoni som omfattar samtliga nya svenska medborgare för perioden 190501 till
201231.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det på grund av såväl risk för smittspridning som
brist på scen inte är lämpligt att genomföra ett nationaldagsfirande 2020.
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Den särskilda välkomstceremonin för nya medborgare bedöms kunna genomföras,
men vid ett annat senare tillfälle. Det bästa alternativet är om ceremonin kan flyttas
till 2021 för att då omfatta samtliga nya medborgare för perioden fram till dess.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Nationaldagsfirande 2020

RS 2020/586

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutar att ställa in nationaldagsfirandet den 6 juni 2020.
x Regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att arrangera nästa välkomstceremoni
för nya svenska medborgare senast sommaren 2021.
x

Med anledning av pågående corona-pandemi, risk för smittspridning samt brist på
scen för arrangemanget föreslås att nationaldagsfirandet 2020 ställs in. Den särskilda
välkomstceremonin för nya medborgare bedöms kunna genomföras, men vid ett
senare tillfälle.
Förvaltningen gör bedömningen att det på grund av såväl risk för smittspridning som
brist på scen inte är lämpligt att genomföra ett nationaldagsfirande 2020. Den
särskilda välkomstceremonin för nya medborgare bedöms kunna genomföras, men
vid ett annat senare tillfälle. Det bästa alternativet är om ceremonin kan flyttas till
2021 för att då omfatta samtliga nya medborgare för perioden fram till dess.
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Åsa Högberg
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Uppdrag. Biobränsle i nuvarande avtal om flygresor samt
kravställning vid kommande upphandling av flygresor
Förslag till beslut

Informationen mottas.

Sammanfattning

I samband med RS 2019-12-11, §418 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
undersöka om biobränsle kan köpas till för regionens resor med flyg inom nuvarande
avtal samt att vid nästa upphandling av resor med flyg ställa krav på att kunna köpa
till biobränsle.
Region Gotland upphandlar inte flygresor specifikt utan upphandlar en resebyråtjänst
som bland annat hanterar bokning av flygresor. Eftersom det bara finns två flygbolag
som trafikerar Visby flygplats så har regionen separata rabattavtal med dessa. Just nu
är BRA inte aktuellt, vilket innebär att det endast är SAS biljetter som är relevanta.
Det finns möjlighet att betala biobränsle per resa eller klimatkompensering, antingen
per resa eller för hela regionens resande. Det ska dock observeras att det inte betyder
att just den resan som man betalar för körs med biobränsle eller är
klimatkompenserad. En biobränslebiljett eller klimatkompenserad biljett är dyrare än
en vanlig.
I regionens riktlinjer för tjänsteresor står: Resan skall planeras och beställas i så god tid som
möjligt så att lågprisbiljetter kan nyttjas. Vid bokning av flygbiljetter används icke
ombokningsbara biljetter i första hand. Billigaste färdsätt skall användas. Vid resor till fastlandet
kan det innebära flyg i ena riktningen och båt i den andra. Vid beräkning av kostnaden för resan
skall även kostnaden för färdtidsersättning medräknas. Om inte billigaste färdalternativ väljs skall
ekonomiskt ansvarig fatta nytt beslut.
Det finns alltså inget i riktlinjerna som uppmanar till att köpa biobränslebiljetter eller
klimatkompenserade resor.
Vid nästa upphandling av resebyråtjänst finns möjlighet att trycka mer på kravet att
köpa biobränsle. Dock behöver kravet ställas i relation till det ekonomiska utrymme
som finns i verksamheterna. Man kan också tänka sig att fler
utbildningar/konferenser framåt blir möjliga att delta på digitalt.
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Bedömning

För att biobränsletillägg ska köpas vid tjänsteresor behöver riktlinjerna för
tjänsteresor förtydligas i detta avseende. Då behöver anvisningen, att billigaste
färdsätt ska användas, förändras.
Regionstyrelseförvaltningen tar med sig önskan om att titta på möjligheten att köpa
till biobränsle till nästa upphandling av resebyråtjänst. Nuvarande avtal sträcker sig
till 2021-03-31.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 418

Övrigt ärende

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka om biobränsle kan köpas
till för regionens resor med flyg inom nuvarande avtal. Återrapportering ska ske till
regionstyrelsen senast i mars 2020.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vid nästa upphandling av resor med
flyg ställa krav på att kunna köpa till biobränsle.
x

Isabel Enström (MP) vill väcka följande ärende i regionstyrelsen:
”Undersöka om biobränsle i befintlig struktur kan köpas till för regionens resor med
flyg inom nuvarande avtal och i kommande upphandling av flygresor ställa krav på
det.”
Filip Reinhag (S) och Eva Nypelius (C) instämmer i Isabel Enströms förslag.
Ordförande föreslår följande uppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka om biobränsle kan köpas till
för regionens resor med flyg inom nuvarande avtal. Återrapportering ska ske till
regionstyrelsen senast i mars 2020.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vid nästa upphandling av resor med
flyg ställa krav på att kunna köpa till biobränsle.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 89

Uppdrag. Biobränsle i nuvarande avtal om
flygresor samt kravställning vid kommande
upphandling av flygresor

RS 2020/360

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I samband med RS 2019-12-11, § 418 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
undersöka om biobränsle kan köpas till för regionens resor med flyg inom nuvarande
avtal samt att vid nästa upphandling av resor med flyg ställa krav på att kunna köpa
till biobränsle.
Region Gotland upphandlar inte flygresor specifikt utan upphandlar en resebyråtjänst
som bland annat hanterar bokning av flygresor. Eftersom det bara finns två flygbolag
som trafikerar Visby flygplats så har regionen separata rabattavtal med dessa.
Det finns möjlighet att betala klimatkompensering, antingen per resa eller för hela
regionens resande. Det ska dock observeras att det inte betyder att just den resan
som man betalar för är klimatkompenserad. I dagsläget är det svårt att få en bra
återkoppling från flygbolagen om vad klimatkompenseringen innebär och vilken
effekt det ger, vilket har gjort att regionen inte har valt att klimatkompensera som
huvudprincip. En klimatkompenserad biljett är också dyrare än en vanlig.
I regionens riktlinjer för tjänsteresor står: Resan skall planeras och beställas i så god
tid som möjligt så att lågprisbiljetter kan nyttjas. Vid bokning av flygbiljetter används
icke ombokningsbara biljetter i första hand. Billigaste färdsätt skall användas. Vid
resor till fastlandet kan det innebära flyg i ena riktningen och båt i den andra. Vid
beräkning av kostnaden för resan skall även kostnaden för färdtidsersättning
medräknas. Om inte billigaste färdalternativ väljs skall ekonomiskt ansvarig fatta nytt
beslut.
Det finns alltså inget i riktlinjerna som uppmanar till att köpa klimatkompenserade
resor.
Vid nästa upphandling av resebyråtjänst finns möjlighet att trycka mer på kravet att
köpa biobränsle. Dock behöver kravet ställas i relation till det ekonomiska utrymme
som finns i verksamheterna. Man kan också tänka sig att fler utbildningar/konferenser framåt blir möjliga att delta på digitalt.
Regionstyrelseförvaltningen tar med sig önskan om att titta på möjligheten att köpa
till biobränsle till nästa upphandling av resebyråtjänst. Nuvarande avtal sträcker sig
till 2021-03-31.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 89 forts
RS 2020/360
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) begär att ärendet kompletteras med ett svar utifrån begärt uppdrag,
där utgångspunkten är biobränsle till flyg inte klimatkompensation. Ärendet lämnas
därför utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderade handlingar bifogas kallelse
till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/176
19 mars 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av förtroendekänsliga och
ledningsnära poster
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar nedanstående som svar till revisorerna.
Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster. Efter genomförd
granskning är revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsens interna
kontroll avseende hantering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster inte i alla
delar är tillräcklig. Bedömningen baseras på de brister som noterats i genomförd
granskning.
Ärendebeskrivning

Revisionsfrågan lyder: Är den interna kontrollen tillräcklig avseende hantering av
förtroendekänsliga poster?
Granskningen avser samtliga nämnder inklusive regionstyrelsen. Granskning har
skett utifrån gällande styrdokument och genom stickprovskontroller. Kontroll är
gjord av angivande av syfte och deltagare, kontering, momsavdrag samt attest. Totalt
omfattar granskningen 64 stickprov.
Verifiering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster visar att syfte finns angivet
för 57 av 64 granskade fakturor. Vidare saknas deltagarförteckning och/eller
uppgifter om deltagare för 26 fakturor, varav 7 saknar uppgifter om externa
deltagares tillhörighet.
Felaktigt momsavdrag har gjorts för två fakturor. För 7 fakturor kan bedömning av
moms inte göras eftersom uppgifter om deltagare saknas.
Kontering bedöms korrekt för 57 fakturor. Sju fakturor bedöms felkonterade, bl.a.
har personalrepresentation konterats som extern representation.
Av 64 granskade fakturor har 60 stycken fakturor attesterats av behörig attestant i
enlighet med aktuell attestförteckning. För fyra fakturor noteras att beslutsattestant
själv deltagit eller konsumerat varan/tjänsten. 20 stycken fakturor kan ej bedömas
med avseende på detta eftersom uppgifter om deltagare saknas.
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Bedömning

Revisorerna lämnar två rekommendationer:
Regionstyrelsen bör införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas, alternativt
framgår av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem, för kostnadskonton som kräver
detta i enlighet med regionens riktlinjer och som kan bedömas innehålla förtroendeskadliga
transaktioner.
I fakturahanteringssystemet innebär kontering inom kontogrupperna 705 och 71,
resor och representation, att en permanent anteckning krävs. I riktlinjerna framgår
det att anteckningen ska innehålla syfte, datum och deltagarförteckning i
förekommande fall. Dock räcker det med syfte och datum vid enklare förtäring.
Enklare måltid av karaktären arbetsmåltid räknas inte som representation. Det
framgår också av riktlinjerna för attest vilka utgifter som ska beslutsattesteras av
överordnad chef.
I regionen har vi chefsutbildningar för nya chefer, den sk chefskolan. I den ingår en
dag med upphandling och ekonomi där man bland annat går igenom riktlinjer för
representation och attest.
Rapporten är återkopplad på regionens ekonomichefsnätverk. Med anledning av
rapporten är en uppföljning inlagd i regionstyrelsens internkontrollplan för 2020.
Säkerställa att beslutattestant inte attesterar egna fakturor, dvs där attestanten själv deltagit eller
konsumerat varan/tjänsten.
I riktlinjer för attest kapitel 5 behandlas jäv och särskilda kontrollområden. Alla
chefer ska i sin introduktion eller via chefskolan få information om riktlinjerna och
vad som ingår i attestbehörigheten.
För att bli attestbehörig i fakturahanteringssystemet måste attestanterna gå särskild
utbildning där riktlinjer för attest gås igenom.
Regionstyrelseförvaltningen ser med allvar på risken att felaktigheter förekommer vid
kontering och attestering av förtroendekänsliga poster. Eftersom det handlar om
många personer som attesterar få fakturor per person av sådant slag som granskats
uppstår ibland tyvärr fel och det är viktigt att återkommande påminna om vilka regler
som gäller.
Förvaltningen vill kommentera några saker där revisorernas uppfattning inte delas.
I rapporten finns en delgranskning av konsultkostnader. Bland de felaktigheter som
påpekas är bland annat att det inte tydligt framgår av fakturan att arbetet utförts i
regionen. När det finns ett avtal om tjänsten, fakturan har rätt ZZ-kod och behörig
chef attesterat kostnaden uppfattar förvaltningen att risken för att kostnaden inte
tillhör verksamheten är ytterst liten.
Rapporten påpekar också vid ett flertal stickprov att deltagarlista saknas, men att
händelsen också är felkonterad. Om den varit rätt konterad hade deltagarlista inte
krävts. Felet är rapporterat som dubbelt.
Då förvaltningen inte fått rapporten för sakgranskning har det i efterhand förts en
diskussion med PWC om vissa felaktigheter i granskningsrapporten utifrån
förvaltningens synvinkel. Bland annat anmärks det att deltagarförteckning saknas för
kostnader som avser fika vid interna personalmöten och planeringsdagar. I regionens
riktlinjer för representation står att ”Vid enklare förtäring som kaffe, kaka, bulle och
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/176

smörgås räcker det om syftet och datumet anges.” Det finns också en del felaktiga
anmärkningar angående attestant.
På flera ställen hänvisas till att konto 7113 avser ej avdragsgill representation och att
momsavdraget inte är korrekt. Regionen tillämpar KommunBas och där är
kontogrupp 711 personalrepresentation. Någon underindelning i avdragsgill eller ej
avdragsgill representation finns inte. Då regionen använder konto 7113 avser det
interna informations- och arbetsmöten.
Beslutsunderlag

Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster, missiv och rapport

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer
Alla nämnder
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-01-14

Regionstyrelsen

Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära
poster
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att
Regionstyrelsens interna kontroll avseende hantering av förtroendekänsliga
och ledningsnära poster inte i alla delar är tillräcklig.
Denna bedömning baseras i huvudsak på följande granskningsiakttagelser:


Verifiering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster visar att syfte
finns angivet för 57 av 64 granskade fakturor. Vidare saknas
deltagarförteckning och/eller uppgifter om deltagare för 26 fakturor,
varav 7 saknar uppgifter om externa deltagares tillhörighet.



Felaktigt momsavdrag har gjorts för två fakturor. För 7 fakturor kan
bedömning av moms inte göras eftersom uppgifter om deltagare
saknas.



Kontering bedöms korrekt för 57 fakturor. Sju fakturor bedöms
felkonterade, bl.a. har personalrepresentation konterats som extern
representation.



Av 64 granskade fakturor har 60 stycken fakturor attesterats av behörig
attestant i enlighet med aktuell attestförteckning. För fyra fakturor
noteras att beslutsattestant själv deltagit eller konsumerat
varan/tjänsten. 20 stycken fakturor kan ej bedömas med avseende på
detta eftersom uppgifter om deltagare saknas.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionens revisorer

Resultat av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad rapport.
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi Regionstyrelsen att:


Införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas,
alternativt framgår av verifikat eller permanent anteckning i
ekonomisystem, för kostnadskonton som kräver detta i enlighet med
regionens riktlinjer och som kan bedömas innehålla förtroendeskadliga
transaktioner. (Rekommendation kvarstår från 2016)



Säkerställa att beslutsattestant inte attesterar egna fakturor, dvs. där
attestanten själv deltagit eller konsumerat varan/tjänsten.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande.
Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av
granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2020.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se
med kopia
till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För
Region Gotlands
revisorer,

För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande

Granskning av
förtroendekänsliga
och ledningsnära
poster

Region Gotland
Januari 2020
Carin Hultgren
Jenny Nyholm
Jennifer Höök

Sammanfattande
bedömning och
rekommendationer

Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

Sammanfattande bedömning
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att
Regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende hantering
av förtroendekänsliga och ledningsnära poster inte i alla delar är
tillräcklig. Bedömningen baseras på de brister som noterats i
genomförd granskningsinsats:

Vi har gjort ett urval av ett antal poster som avser kostnader bokförda
på konton som kan innehålla förtroendekänsliga och ledningsnära
transaktioner, såsom resor, personalrepresentation, extern
representation och konsulttjänster. Kontroll har skett av att fakturorna
uppfyller kravet på en fullständig verifikation avseende angivande av
syfte och deltagare, kontering i enlighet med kontoplan samt att korrekt
momsavdrag gjorts. Vidare har kontroll gjorts av behörig
beslutsattestant, samt att attestant inte själv deltagit. Verifieringen
omfattar 64 stickprov och granskat belopp uppgår till totalt 3 820 679
kr. Andelen granskade fakturor uppgår till 4,9%.
Verifieringen av förtroendekänsliga och ledningsnära poster visar att
syfte efterlevs i stor utsträckning. Syfte framgår av 57 av 64 granskade
fakturor. Däremot saknas deltagarförteckning och/eller uppgifter om
externa deltagare i flertal fall. Totalt saknas detta för 26 av 64
granskade fakturor. Vidare noteras 7 av 64 fakturor bedöms som
felkonterade, där bland annat konsulttjänster är bokförda som
resekostnader och interna möten är bokförda som extern
representation.

PwC

Korrekt momsavdrag har gjorts för 23 av 32 fakturor (personal- och
extern representation). 2 fakturor bedöms felaktiga och för 7 fakturor
kan bedömning av momsavdrag inte göras eftersom information om
deltagare saknas.
60 av 64 fakturor har attesterats av behörig beslutsattestant i enlighet
med senaste attestlista. För de fakturor som attestants deltagande kan
bedömas, 24 av 48 fakturor (exkl. konsulttjänster), noteras 4 fakturor
där attestant själv deltagit eller konsumerat varan/tjänsten. För 20
fakturor kan bedömning av attestants deltagande inte bedömas
eftersom uppgifter om deltagare saknas.

Rekommendation
Efter genomförd granskning bedöms lämnad rekommendation från
granskningen 2016 samt uppföljningen 2017 som ej åtgärdad.

●

●

Regionstyrelsen bör införa en rutin som säkerställer att
erforderliga underlag bifogas, alternativt framgår av verifikat
eller permanent anteckning i ekonomisystem, för
kostnadskonton som kräver detta i enlighet med regionens
riktlinjer och som kan bedömas innehålla förtroendeskadliga
transaktioner. (Rek kvarstår)
Säkerställa att beslutsattestant inte attesterar egna fakturor,
dvs. där attestanten själv deltagit eller konsumerat
varan/tjänsten.
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Syfte, metod och
avgränsning

Syfte, metod och avgränsning
Syfte

Granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen avseende förtroendekänsliga och
ledningsnära poster är tillräcklig.

Revisionsfråga och
kontrollmål

Följande revisionsfråga har formulerats för att besvaras i denna granskning:
• Är den interna kontrollen tillräcklig avseende hantering av förtroendekänsliga poster?

Bakgrund till och
beskrivning av
granskningsområdet

Granskningen syftar till att fånga upp avvikelser/poster som kan ha ekonomisk eller förtroendekänslig
betydelse. Vid tidigare års granskningar har avvikelser noterats avseende angivande av syfte och
deltagare. Rekommendationer har lämnats i syfte att stärka den interna kontrollen.

Metod och
avgränsning

Granskningen omfattar regionstyrelsen och samtliga nämnder. Granskningen sker genom dokumentstudier
av tillämpliga styrdokument och rutinbeskrivningar samt genom stickprovskontroller av förtroendekänsliga
och ledningsnära poster. Urval sker i första hand av transaktioner som attesterats av anställda i
ledningsnära position. Kontroll sker av angivande av syfte och deltagare, kontering, momsavdrag samt
attest.

Insamlat material

Inom ramen för granskningen har vi inhämtat följande styrdokument:
• Regionstyrelsens reglemente
• Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning (senast reviderad
2016-12-19, § 238)
• Riktlinjer för attest inklusive tillämpningsanvisningar
• Aktuella attestförteckningar för samtliga nämnder

PwC
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Förtroendekänsliga
och ledningsnära
poster

Rutiner och hantering av förtroendekänsliga poster

Regionen har riktlinjer inklusive bilaga för representation, uppvaktning
och minnesgåvor som gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i
regionen. Av reglementet framgår allmänna regler såsom vem i regionen
som får representera, vad representation kan omfatta, förhållningsregler
för extern och intern representation samt minnesgåvor och uppvaktning.
Av tillhörande bilaga framgår kontoförteckning för olika former av extern
och intern representationen och informationskrav på faktura/verifikat.
•

•

För representationsfakturor ska alltid samband med
verksamheten styrkas genom att syftet med representationen
anges på fakturan/notan eller som en permanent anteckning i
ekonomisystemet vid elektroniska fakturor.
Det bör framgå datum för händelse och beslutsattest i enlighet
med attestreglemente.

I regionens kontoplan anges på vilka konton som kontering ska
kompletteras med så kallad permanent anteckning.
Utöver nämnda styrdokument finns en framtagen checklista för
redovisning av kostnader och moms för intern och extern
representation. Checklistan innehåller konkreta exempel på
begränsningar i momsavdrag som följer Skatteverkets allmänna råd om
avdrag.
Av regionens riktlinjer för attest anges att huvudregeln är att ingen
person ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Totalt finns
fyra olika attestnivåer; beställningsattest, granskningsattest,
beslutsattest och behörighetsattest. Beslutsattest ska inte utföras av
den som konsumerat eller använt varan/tjänsten.
Samtliga styrdokument finns tillgängliga på intranätet.

•

Vidare ska det finnas uppgift om deltagare.

•

Vid extern representation ska det framgå till vilken organisation
eller företag som deltagaren tillhör.

PwC
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Regionens kostnader för
resor, representation och
konsulttjänster

Redovisade kostnader förtroendekänsliga och
ledningsnära poster
Utfört arbete: Vi har inhämtat transaktionsfiler för ett antal kostnadskonton som vi bedömer kan innehålla förtroendekänsliga och
ledningsnära transaktioner. I nedanstående tabell redovisas kostnader för resor, extern- och intern representation (personalrepresentation) samt
konsulttjänster. Kostnaderna för respektive år avser endast perioden januari – november, detta för att få ett jämförbart resultat över tid.
Av tabellen framgår att kostnader bokförda på konton som vi klassar som förtroendekänsliga och ledningsnära har ökat med ungefär 13,6 mnkr
sedan år 2017. Det är framförallt kostnader avseende konsulttjänster som ökat betydligt. Gällande konsulttjänster är det konto för läkar- och
vårdkonsulter (kto 745400) samt övriga konsulter (kto 745900) som utgör ca 61% av den totala posten. Vidare kan vi även utläsa att kostnader för
resor har ökat. Kontot övriga konsulter omfattar bl.a. arkitekter och tekniska konsulter.

Kostnadskonto
705x, Resekostnader
710x, Extern representation
711x, Intern representation
745x, Konsulttjänster
TOTALT

PwC

jan – nov 2017 (kr)

jan – nov 2018 (kr)

jan – nov 2019 (kr)

19 467 384

22 397 576

22 779 010

856 986

849 960

1 106 340

2 376 841

2 889 348

3 004 490

41 560 742

41 843 605

50 934 419

64 261 953

67 980 489

77 824 259
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Antal bokförda transaktioner av förtroendekänsliga
och ledningsnära poster
Utfört arbete: Vi har inhämtat transaktionsfiler för ett antal kostnadskonton som vi bedömer kan innehålla förtroendekänsliga och
ledningsnära transaktioner. I nedanstående tabell redovisas kostnader för resor, extern- och intern representation (personalrepresentation) samt
konsulttjänster. Kostnaderna för respektive år avser endast perioden januari – november, detta för att få ett jämförbart resultat över tid.
Av tabellen framgår att antalet bokförda poster på förtroendekänsliga konton har ökat sedan 2017, men minskat sedan 2018. Framförallt har
antalet bokförda transaktioner som avser resor ökat sedan 2017 och minskat sedan 2018.

jan – nov 2017 (st)

jan – nov 2018 (st)

jan – nov 2019 (st)

8 970

10 964

9 850

508

507

534

711x, Intern representation

2 977

3 322

2 993

745x, Konsulttjänster

3 822

3 651

3 669

16 277

18 444

17 046

Kostnadskonto
705x, Resekostnader
710x, Extern representation

TOTALT

PwC
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Verifiering av
förtroendekänsliga och
ledningsnära poster

Resekostnader
Utfört arbete: Totalt har 16 fakturor granskats avseende resekostnader till ett värde om 635 848 kr. Enligt regionens regler ska transaktioner
på dessa konton kompletteras permanent anteckning i ekonomisystemet.
De konton som granskas i stickprovet är 705110, 705120, 705130, 705210, 705220, 705310, 705320, 705400.

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis/Går ej att bedöma

Syfte framgår av underlag

14

2

0

Deltagare framgår av underlag
(både antal och namn)

15

0

1

Korrekt kontering

13

2

1

Behörig beslutsattestant

16

0

0

Beslutsattestants deltagande

12

3

1

Resekostnader

Kommentar

För två stickprov framgår inte syfte. För ett stickprov framgår antal deltagare, men namn på
deltagare saknas, därav bedömningen delvis. Samtliga stickprov har attesterats av behörig
attestant, dock har attestant själv deltagit i tre fall och i ett fall kan en bedömning av
beslutsattestants deltagande inte göras då namn på deltagare saknas.
Tre stickprov bedöms felaktigt konterade. Ett stickprov avser inhyrd personal om 47,5 h och ett
stickprov avser inhyrd personal om 26 h. Båda stickproven är bokförda på konto 705120
(övriga tjänsteresor, inrikes). Vi bedömer att båda transaktionerna avser konsulttjänst och ska
bokföras på konto 745x. Vidare avser ett stickprov logi och är bokförd på konto 705130 (resor
vikarier, inrikes) som är ett resekostnadskonto. Vi bedömer dock att transaktionen bör
bokföras på konto 705220 (hotell och logi, övriga resor), därav bedömningen delvis.

PwC
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Extern representation
Utfört arbete: Totalt har 16 fakturor granskats till ett värde om 317 351 kr. Enligt regionens regler ska syfte och deltagare inklusive
organisation/företag framgå av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystemet. Avdragsrätten för moms är begränsad till 300 kr + moms
per person vid lunch, middag och supé, avdrag får göras med 36 kr/person. Samma momsavlyft medges även för frukost och andra
måltidsutgifter där avdrag får göras med 36 kr/person. För kringkostnader som exempelvis lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller
uppträdanden m.m. är avdragsrätten för moms begränsad till 180 kr + moms, avdrag får göras med 45 kr/person.
De konton som granskats i stickprovet är 710100, 710109, 710200 och 710400.

Extern representation

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis/Går ej att bedöma

Syfte framgår av underlag

13

3

0

11

4

1

9

7

0

Korrekt kontering

12

4

0

Korrekt momsavdrag

12

2

2

Behörig beslutsattestant

14

2

0

10

1

5

Deltagare framgår av underlag
(både antal och namn)
Deltagares tillhörighet anges

Beslutsattestants deltagande
Kommentar

För tre stickprov bedöms syfte inte framgå. Deltagarförteckning saknas för fyra stickprov. För ett
stickprov framgår antalet deltagare, men namn på deltagare saknas, därav bedömningen delvis.
Uppgifter om tillhörighet för deltagare saknas för sju stickprov. Samtliga transaktioner där
deltagartillhörighet saknas avser fika i samband med APT alternativt gåva.
Fyra stickprov bedöms felaktigt konterade, då stickproven avser fika i samband med APT alternativt
Kickoff där inga externa parter deltagit. Felaktigt momsavdrag har gjorts på två stickprov, vidare kunde
bedömning av momsavdrag inte göras på två stickprov då antalet deltagare saknas. För två stickprov
har attest utförts av attestant som saknat behörighet att attestera transaktionen. I ett fall har attestant
själv deltagit och attesterat, för fem stickprov kan en bedömning av attestants deltagande inte göras då
namn på deltagare inte framgår.

PwC
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Personalrepresentation
Utfört arbete: Totalt har 16 fakturor granskats avseende intern representation till ett värde om 80 698 kr. Enligt regionens regler ska syfte
och deltagare framgå av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem. Avdragsrätten för moms är begränsad till 300 kr + moms per
person vid lunch, middag och supé, avdrag får göras med 36 kr/person. Samma momsavlyft medges även för frukost och andra måltidsutgifter
där avdrag får göras med 36 kr/person. För kringkostnader som exempelvis lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdanden m.m. är
avdragsrätten för moms begränsad till 180 kr + moms, avdrag får göras med 45 kr/person.
De konton som granskas i stickprovet är 711100, 711210, 711220, 711290, 711300 och 711400.

Intern representation

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis/Går ej att bedöma

Syfte framgår av underlag

12

4

0

Deltagare framgår av underlag
(både antal och namn)

2

10

4

Korrekt kontering

15

0

1

Korrekt momsavdrag/hantering

11

0

5

Behörig beslutsattestant

16

0

0

Beslutsattestants deltagande
Kommentar

2

0

14

För fyra stickprov framgår inte syfte. Uppgifter om deltagare (både antal och namn) saknas för
tio stickprov. För fyra stickprov framgår antalet deltagare, däremot saknas namn på deltagare,
därav bedömningen delvis.
En faktura avser en föreläsning om medicinska och hälsoutvecklande tjänster, därav bedöms
korrekt kontering vara delvis uppfylld. 11 stickprov bedöms korrekt hanterade avseende
momsen utifrån fakturans karaktär och/eller uppgifter om antal deltagare. För fem stickprov
kan bedömning om korrekt momsavdrag inte göras då antalet deltagare inte framgår. Samtliga
stickprov har attesterats av behörig attestant, dock kan bedömning om attestants deltagande
inte göras i 14 fall då namn på deltagare inte framgår.

PwC

14

Konsulttjänster inkl. resor och logi
Utfört arbete: Totalt har 16 fakturor avseende konsulttjänster granskats till ett värde om 2 643 204 kr.
De konton som granskas i stickprovet är 745110, 745120, 745130, 745140, 745200, 745300, 745400, 745500, 745900, 745910, 745920, 745930,
745940, 745950.

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis

Syfte – typ av konsulttjänst som
avses framgår

16

0

0

Korrekt kontering

16

0

0

Korrekt beslutsattestant

14

2

0

Konsulttjänster

Kommentar

Samtliga stickprov avser konsulttjänster och bedöms korrekt konterade. Noteras dock att
för ett stickprov avsåg fakturan konsulttjänster som var utförda 2018.
För fem stickprov framgick det inte tydligt om fakturan avsåg utfört arbete i regionen.
14 stickprov har attesterats av behörig attestant. Två stickprov har attesterats av annan
person än vad som anges på senaste attestlistan.

PwC
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2020-01-14
Jenny Nyholm

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 90

Revisionsrapport. Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster

RS 2020/176

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Regionstyrelsen lämnar nedanstående som svar till revisorerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster. Efter genomförd
granskning är revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsens interna
kontroll avseende hantering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster inte i alla
delar är tillräcklig. Bedömningen baseras på de brister som noterats i genomförd
granskning.
Revisorerna lämnar två rekommendationer:
Regionstyrelsen bör införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas,
alternativt framgår av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem, för
kostnadskonton som kräver detta i enlighet med regionens riktlinjer och som kan
bedömas innehålla förtroendeskadliga transaktioner.
I fakturahanteringssystemet innebär kontering inom kontogrupperna 705 och 71,
resor och representation, att en permanent anteckning krävs. I riktlinjerna framgår
det att anteckningen ska innehålla syfte, datum och deltagarförteckning i förekommande fall. Dock räcker det med syfte och datum vid enklare förtäring. Enklare
måltid av karaktären arbetsmåltid räknas inte som representation. Det framgår också
av riktlinjerna för attest vilka utgifter som ska beslutsattesteras av överordnad chef.
I regionen har vi chefsutbildningar för nya chefer, den sk chefskolan. I den ingår en
dag med upphandling och ekonomi där man bland annat går igenom riktlinjer för
representation och attest.
Rapporten är återkopplad på regionens ekonomichefsnätverk. Med anledning av
rapporten är en uppföljning inlagd i regionstyrelsens internkontrollplan för 2020.
Säkerställa att beslutattestant inte attesterar egna fakturor, dvs där attestanten själv
deltagit eller konsumerat varan/tjänsten.
I riktlinjer för attest kapitel 5 behandlas jäv och särskilda kontrollområden. Alla
chefer ska i sin introduktion eller via chefskolan få information om riktlinjerna och
vad som ingår i attestbehörigheten.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 90 forts
RS 2020/176

För att bli attestbehörig i fakturahanteringssystemet måste attestanterna gå särskild
utbildning där riktlinjer för attest gås igenom.
Regionstyrelseförvaltningen ser med allvar på risken att felaktigheter förekommer vid
kontering och attestering av förtroendekänsliga poster. Eftersom det handlar om
många personer som attesterar få fakturor per person av sådant slag som granskats
uppstår ibland tyvärr fel och det är viktigt att återkommande påminna om vilka regler
som gäller.
Förvaltningen vill kommentera några saker där revisorernas uppfattning inte delas.
I rapporten finns en delgranskning av konsultkostnader. Bland de felaktigheter som
påpekas är bland annat att det inte tydligt framgår av fakturan att arbetet utförts i
regionen. När det finns ett avtal om tjänsten, fakturan har rätt ZZ-kod och behörig
chef attesterat kostnaden uppfattar förvaltningen att risken för att kostnaden inte
tillhör verksamheten är ytterst liten.
Rapporten påpekar också vid ett flertal stickprov att deltagarlista saknas, men att
händelsen också är felkonterad. Om den varit rätt konterad hade deltagarlista inte
krävts. Felet är rapporterat som dubbelt.
Då förvaltningen inte fått rapporten för sakgranskning har det i efterhand förts en
diskussion med PWC om vissa felaktigheter i granskningsrapporten utifrån
förvaltningens synvinkel. Bland annat anmärks det att deltagarförteckning saknas för
kostnader som avser fika vid interna personalmöten och planeringsdagar. I regionens
riktlinjer för representation står att ”Vid enklare förtäring som kaffe, kaka, bulle och
smörgås räcker det om syftet och datumet anges.” Det finns också en del felaktiga
anmärkningar angående attestant.
På flera ställen hänvisas till att konto 7113 avser ej avdragsgill representation och att
momsavdraget inte är korrekt. Regionen tillämpar KommunBas och där är kontogrupp 711 personalrepresentation. Någon underindelning i avdragsgill eller ej
avdragsgill representation finns inte. Då regionen använder konto 7113 avser det
interna informations- och arbetsmöten.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2020-01-14
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/314
10 mars 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Kollektivtrafikavtal ”Trafik 2020” - begäran om tilläggsanslag
till tekniska nämnden samt omdisponering av budget mellan
barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•
•

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten på 11 700 000
kronor. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital genom att minska
regionens budgeterade resultat för 2020 till 87 miljoner kr.
Ett budgetanslag på 1 238 000 kr överförs från barn- och utbildningsnämnden till
tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.
I budget 2021 överförs ytterligare 1 238 000 kr från barn- och
utbildningsnämnden till tekniska nämnden till följd av det nya
kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.

Sammanfattning

Det nya avtalet för kollektivtrafik som benämns ”Trafik 2020”, medför ökade
driftskostnader. Tekniska nämnden beräknar att totalkostnaden för avtalet ökar från
60,3 mnkr till 86 mnkr. Eftersom avtalet inte träder i kraft förrän 1 juni 2020 slår
kostnadsökningen inte igenom med helårseffekt förrän 2021. Tekniska nämnden
begär därför tilläggsanslag för 2020 med 12,9 mnkr varav 1,2 mnkr förs över från
barn- och utbildningsnämnden.
Avseende skolskjutsar så ersätts Landsbygdsavtalet och Visbyavtalet av Trafik 2020
avtalet. I Trafik 2020 avtalet fördelas kostnaderna mellan tekniska nämnden och
barn- och utbildningsnämnden utifrån körda kilometer vilket innebär att 28 procent
av kostnaderna belastar barn- och utbildningsnämnden. 28 procent motsvarar en
årlig totalkostnad på cirka 36 mnkr. I 2020 års budget är anslaget 37,2 mnkr varför
1,2 mnkr föreslås ombudgeteras till tekniska nämnden. I 2021 års budget ska
ytterligare 1,2 mnkr överföras till tekniska nämnden.
Både tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har godkänt
överföringen.
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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 2020/314

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot fördelningen av kostnader
mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden och att budgetanslag
därmed behöver överföras.
Om tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag beviljas medför det att det
budgeterade resultatet minskar och kommer att uppgå till 87 mnkr. Ett av de
finansiella målen är att det budgeterade resultatet ska uppgå till 2 procent av
verksamhetens nettokostnader vilket motsvarar 108 mnkr utifrån den budget som
regionfullmäktige beslutade i november 2019. När budgeten beslutades var det
budgeterade resultatet 120 mnkr men efter beslut om tilläggsanslag till hälso- och
sjukvårdsnämnden sjönk det till 99 mnkr.
Det är inte önskvärt att minska resultatet så att regionfullmäktiges uppsatta mål inte
nås. Men eftersom verksamheten omfattas av ett nytt avtal som kommer att börja
gälla 1 juni och möjligheten till omprioritering inom tekniska nämnden inte är möjlig,
så föreslås ändå att tilläggsanslaget beviljas. Hur finansieringen ska ske från 2021 och
framåt får hanteras i budgetprocessen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-02-19 §30
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-04 §8

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 30

TN § 30

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafik

TN 2020/323
TN AU § 26

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade driftkostnader
inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000 kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn- och utbildningsnämnden att
omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.
Barn- och utbildningsnämnden bör ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget
finns i deras ram. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår vilket bör
permanentas i driftbudgeten för 2021.

Nuvarande avtal om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland upphör
den 30 juni 2020. Det ersätts av Trafik 2020-avtalet.
Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 000 kronor per
år. För andra halvåret 2020 beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken bli ca 43 000 000 kronor. Detta innebär en uppskattad kostnad för
den allmänna linjelagda kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 000 kronor.
För detta måste tilläggsanslag begäras samtidigt som TN bör få en ramöverföring
från BUN på 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår
och gäller från 2021 och framåt vilket innebär att ramöverföringen måste
permanentas. Trafik 2020-avtalet kommer att medföra en kostnadsminskning för
BUN med 1 238 000 kronor i förhållande till nuvarande avtal. Detta belopp ska
därför överföras till TN 2020. För år 2021 ska 2 476 000 kronor överföras från BUN
till TN.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda km för skolskjutsar respektive linjetrafiken.
Tekniska nämnden har vid budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför
budgeterat totala driftkostnader med 60 332 000 kronor för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken år 2020. Det innebär att Trafik 2020-avtalet tillsammans med
underbudgetering av kostnader kommer att medföra en kostnadsökning för TN på
12 890 000 kronor. Detta belopp behöver tillskjutas till tekniska nämnden under
2020 för att uppnå budget i balans.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 30

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras 2020 för driften av
kollektivtrafiken med totalt 12 890 000 kronor. En omdisponering av driftanslag bör
dessutom göras mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden med
totalt 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår vilket
bör permanentas i driftbudgeten för 2021. Barn- och utbildningsnämnden bör ta
initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget finns i deras ram.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken är i överensstämmande med region
Gotlands övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att kollektivtrafiken kan drivas som planerat vilket
bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerad kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag innebär att planerade kollektivtrafik kan genomföras.
Budgetunderskott kan undvikas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade driftkostnader
inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000 kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn- och utbildningsnämnden att
omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.
Barn- och utbildningsnämnden bör ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget
finns i deras ram. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår vilket bör permanentas i
driftbudgeten för 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-12
Skickas till
Regionstyrelsen ref RS 2020/314
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/323
12 februari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafik
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade
driftkostnader inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000
kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn och utbildningsnämnden
att omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.

Sammanfattning

Nuvarande avtal om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland upphör
den 30 juni 2020. Det ersätts av Trafik 2020-avtalet.
Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 000 kronor per
år. För andra halvåret 2020 beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken bli ca 43 000 000 kronor. Detta innebär en uppskattad kostnad för
den allmänna linjelagda kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 000 kronor.
För detta måste tilläggsanslag begäras samtidigt som TN bör få en ramöverföring
från BUN på 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på
helår och gäller från 2021 och framåt vilket innebär att ramöverföringen måste
permanentas.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda km för skolskjutsar respektive linjetrafiken.
Tekniska nämnden har vid budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför
budgeterat totala driftkostnader med 60 332 000 kronor för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken år 2020. Det innebär att Trafik 2020-avtalet tillsammans med
underbudgetering av kostnader kommer att medföra en kostnadsökning för TN på
12 890 000 kronor. Detta belopp behöver tillskjutas till tekniska nämnden under
2020 för att uppnå budget i balans.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/323

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras 2020 för driften av
kollektivtrafiken med totalt 12 890 000 kronor. En omdisponering av driftanslag
bör dessutom göras mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
med totalt 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår
vilket bör permanentas i driftbudgeten för 2021. Barn- och utbildningsnämnden bör
ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget finns i deras ram.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken är i överensstämmande med region
Gotlands övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att kollektivtrafiken kan drivas som planerat vilket
bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerad kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag innebär att planerade kollektivtrafik kan genomföras.
Budgetunderskott kan undvikas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-04

BUN § 8

BUN § 8

Fördelning busskostnad vid Trafik 2020

BUN 2019/1169
BUN AU §9

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Att barn- och utbildningsnämnden godkänner att totalkostnaden för Trafik 2020
fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden
proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
 Att barn- och utbildningsnämnden för år 2020 godkänner en överföring av
1 238 000 kronor från skolskjutsbudgeten till tekniska nämnden.
 Att barn- och utbildningsnämnden inför budget 2021 och framåt utgår från Trafik
2020 vid budgetering och enligt plan överför ytterligare 1 238 000 kronor för att
slutligen bli 2 476 000 kr av skolskjutskostnaderna.


Landsbygdsavtalet och Visbyavtalet för skolskjutsar upphör 30 juni 2020 och ersätts
av Trafik 2020-avtalet.
För Region Gotland innebär Trafik 2020-avtalet en årlig kostnadsökning på totalt
26 465 833 kr per år jämfört med 2018 års utfall. För 2020 års utfall beräknas 50
procent av denna ökning. Med den föreslagna fördelningsnyckeln körda kilometer
blir det en kostnadsminskning för barn- och utbildningsnämnden och en
kostnadshöjning för tekniska nämnden.
Trafik 2020-avtalet innebär en kostnad för barn- och utbildningsnämnden på cirka 34
000 000 per år. För höstterminen 2020 beräknas kostnaden för huvudskjutsar bli
cirka 17 000 000. Detta innebär en uppskattad kostnad för huvudskjutsar för hela
2020 på totalt 36 000 000.
Barn- och utbildningsnämnden har vid budgetarbetet utgått från de gamla
skolskjutsavtalen och därför budgeterat totalt 37 238 000 kr. Detta gör att Trafik
2020 kommer att medföra en kostnadsminskning för BUN på 1 238 000 kr. Detta
belopp skall överföras till tekniska nämnden under 2020. Enligt plan föreslås inför
budget 2021 ytterligare 1 238 000 kronor. Det totala beloppet att överföra från och
med 2021 är 2 476 000 kronor.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda kilometer, baserat på statistik år 2018 för skolskjutsar respektive den allmänna
kollektivtrafiken
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-04

BUN § 8

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande försörjningschef Rolf Andersson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår:
 Att barn- och utbildningsnämnden godkänner att totalkostnaden för Trafik 2020
fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden
proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
 Att barn- och utbildningsnämnden för år 2020 godkänner en överföring av
1 238 000 kronor från skolskjutsbudgeten till tekniska nämnden.
 Att barn- och utbildningsnämnden inför budget 2021 och framåt utgår från Trafik
2020 vid budgetering och enligt plan överför ytterligare 1 238 000 kronor för att
slutligen bli 2 476 000 kr av skolskjutskostnaderna
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att de vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 91

Kollektivtrafikavtal ”Trafik 2020” - begäran
om tilläggsanslag till tekniska nämnden
samt omdisponering av budget mellan barnoch utbildningsnämnden och tekniska
nämnden

RS 2020/314

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten på 11 700 000
kronor. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital genom att minska
regionens budgeterade resultat för 2020 till 87 miljoner kr.
x Ett budgetanslag på 1 238 000 kr överförs från barn- och utbildningsnämnden till
tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.
x I budget 2021 överförs ytterligare 1 238 000 kr från barn- och utbildningsnämnden
till tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.
x

Det nya avtalet för kollektivtrafik som benämns ”Trafik 2020”, medför ökade driftskostnader. Tekniska nämnden beräknar att totalkostnaden för avtalet ökar från
60,3 mnkr till 86 mnkr. Eftersom avtalet inte träder i kraft förrän 1 juni 2020 slår
kostnadsökningen inte igenom med helårseffekt förrän 2021. Tekniska nämnden
begär därför tilläggsanslag för 2020 med 12,9 mnkr varav 1,2 mnkr förs över från
barn- och utbildningsnämnden.
Avseende skolskjutsar så ersätts Landsbygdsavtalet och Visbyavtalet av Trafik 2020
avtalet. I Trafik 2020 avtalet fördelas kostnaderna mellan tekniska nämnden och
barn- och utbildningsnämnden utifrån körda kilometer vilket innebär att 28 procent
av kostnaderna belastar barn- och utbildningsnämnden. 28 procent motsvarar en
årlig totalkostnad på cirka 36 mnkr. I 2020 års budget är anslaget 37,2 mnkr varför
1,2 mnkr föreslås ombudgeteras till tekniska nämnden. I 2021 års budget ska
ytterligare 1,2 mnkr överföras till tekniska nämnden.
Både tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har godkänt överföringen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot fördelningen av kostnader
mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden och att budgetanslag
därmed behöver överföras.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 91 forts
RS 2020/314

Om tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag beviljas medför det att det
budgeterade resultatet minskar och kommer att uppgå till 87 mnkr. Ett av de
finansiella målen är att det budgeterade resultatet ska uppgå till 2 procent av verksamhetens nettokostnader vilket motsvarar 108 mnkr utifrån den budget som
regionfullmäktige beslutade i november 2019. När budgeten beslutades var det
budgeterade resultatet 120 mnkr men efter beslut om tilläggsanslag till hälso- och
sjukvårdsnämnden sjönk det till 99 mnkr.
Det är inte önskvärt att minska resultatet så att regionfullmäktiges uppsatta mål inte
nås. Men eftersom verksamheten omfattas av ett nytt avtal som kommer att börja
gälla 1 juni och möjligheten till omprioritering inom tekniska nämnden inte är möjlig,
så föreslås ändå att tilläggsanslaget beviljas. Hur finansieringen ska ske från 2021 och
framåt får hanteras i budgetprocessen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-02-19, § 30
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-04, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/119
10 mars 2020

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Utökning av verksamhetsområdet i Öja för dricksvatten och
spillvatten
Förslag till beslut


Regionstyrelsen tillstyrker förslaget till utökning av befintligt verksamhetsområde i
Öja i enlighet med tillhörande karta och överlämnar ärendet till regionfullmäktige
för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.

Sammanfattning

Fastighetsägare till Öja Olovs 1:23 har tillskrivit länsstyrelsen med begäran om att
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6§ i Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster (LAV). Den aktuella fastigheten är, tillsammans med ett 20-tal andra,
belägna utanför, men i nära anslutning till planområdet för Öja Olovs 2:1 (antagen
2008). Planbeskrivningen anger att planområdet ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och fastigheter anslutas till det
kommunala VA-nätet.
Öja Olovs 1:23 inklusive övriga kringliggande fastigheter utanför det aktuella
planområdet, omfattas dock i nuläget endast av kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten. Dessa fastigheter har av tekniska nämnden tidigare blivit erbjudna
anslutning till det kommunala spillvattennätet, med villkoren att fastighetsägaren själv
utför och bekostar grävning, ledning och eventuell pump till förbindelsepunkt.
Länsstyrelsen har i sitt utlåtande tagit intryck av den bedömning som miljö- och
hälsoskyddsnämnden gjort, där det konstaterats att förutsättningarna för enskilda
avlopp inom området saknas och att nämnden inte kommer att bevilja ytterligare
tillstånd för uppsamling av avlopp i sluten tank. Vidare anser länsstyrelsen att den av
tekniska nämnden föreslagna lösningen med ett större åtagande för fastighetsägarna,
inte är att föredra i detta fall. De fastigheter som ligger utanför planområdet bedöms
vara helt beroende av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten, och
länsstyrelsen ser därför inget skäl till att dessa fastigheter ska ges andra
förutsättningar jämfört med de fastigheter som ligger inom planområdet.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/119

Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 2023 inrätta
verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i området.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2019-12-18 (TN § 286) behandlat ärendet
och beslutat att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt kartbilaga.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att en utökning av verksamhetsområdet enligt
länsstyrelsens föreläggande och tekniska nämndens förslag, har positiva effekter på
möjligheterna att bo och verka inom denna del av Gotland. Den i någon mån
tillfälliga lösningen för spillvatten som aktuella fastigheter hittills varit hänvisade till,
har inte främjat möjligheterna för permanent boende och utveckling inom området.
Ur ett landsbygdsperspektiv och ur ett regionalt utvecklingsperspektiv bedöms den
föreslagna åtgärden som positiv.
Förvaltningen gör, med stöd av tekniska nämndens utlåtande, bedömningen att
åtgärden är positiv även ur ekonomisk synpunkt. Tekniska nämnden konstaterar att
den föreslagna utökningen av verksamhetsområdet kommer att medföra kostnader
för bland annat byggande av pumpstationer, men att intäkter i form av
anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter kommer att täcka kostnaden.
Sammanfattningsvis har regionstyrelseförvaltningen inget att erinra mot tekniska
nämndens förslag att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten. Förvaltningen föreslår därför
att regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige
för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag

Föreläggande Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017, 2019-02-28
Kartbilaga. Öja Olovs – utökning av verksamhetsområde, 2019-11-04
Tekniska nämnden. Beslut TN § 286, 2019-12-18.
Tjänsteskrivelse RSF, 2020-03-10.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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FÖRELÄGGANDE
Datum
2019-02-28

I Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN
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Dnr
567-3203-2017

l&! J#49

Markus Ekeroth
Miljö- och vattenenheten
010-2239343

Region Gotland
Teknikförvaltningen
Visborgsallén 19
621 81 Visby
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REGION GOTLANT.

Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänsterFastigheter i nära anslutning till detaljplan för Öja
Olovs 2:1
Beslut
Länsstyrelsen förelägger Region Gotland att tillgodose behovet av vattentjänster
för fastigheter i nära anslutning till detaljplan Öja Olovs 2:1 genom att införliva
området i verksamhetsområde för allmänt spillvatten senast år 2023.
Verksamhetsområdets utbredning ska minst omfatta de fastigheter i området med
sluten tank till allt spillvatten samt de fastigheter som i dagsläget är anslutna
genom avtal till det allmänna spillvattennätet i området kring detaljplanen för Öja
Olovs 2:1.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägare till Öja Olovs l :23 har i skrivelse begärt att länsstyrelsen ska
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6 § lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV).
Fastighetsägare, Miljö och hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden vid
Region Gotland har yttrat sig i ärendet och uppgett bl.a. följande.

Fastighetsägare

De enskilda avloppsanläggningarna som finns i området består huvudsakligen av
slutna tankar dit allt spillvatten leds. Fastigheterna har av teknikförvaltningen med hänvisning till LAV och människors hälsa - blivit erbjudna kommunal
anslutningspunkt utanför det planerade verksamhetsområdet för spillvatten.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-2239000

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

FÖRELÄGGANDE

2019-02-28

Dnr 567-3203-2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Markförutsättningarna består av omväxlande jord. Sedimentär berggrund
dominerar i området. Det har skett en granskning av provgropar för enskilt avlopp
i området: Området lämpar sig inte för utsläpp i mark på grund av närheten till
berg, högt grund-/markvatten och begränsade markförutsättningar.
I planbeskrivningen för detaljplanen Oj a Olovs 2:1 anges att området och
befintliga fastigheter i anslutning till området ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för va och anslutas till det kommunala nätet. I dagsläget finns
verksamhetsområde för dricksvatten som även omfattar fastigheter i anslutning till
detaljplan Öja Olovs 2:1.1 väntan på kommunal anslutning av spillvatten har
tidsbegränsade tillstånd för enskilda avloppsanläggningar medgetts. Tillståndet
innebär att allt spillvatten - både WC- och BDT-vatten - samlas upp i sluten tank
och slamtöms vid behov. Denna typ av enskild anläggning är inte långsiktigt
hållbar. Förutsättningar för enskilda avlopp saknas i området och befintliga eller
ytterligare tillstånd där allt leds till sluten tank kommer inte att tillåtas.
Tekniska nämnden

Hänsyn har tagits till ett antal fastigheter belägna utanför planområdet genom att
spillvattenledningen byggts ut och att anslutning därigenom möjliggjorts, men då
som avtalskund. Det innebär att fastigheterna själva får gräva fram till anvisad
förbindelsepunkt så att dessa kostnader inte belastar va-kollektivet.
Teknikförvaltningen har upprättat förbindelsepunkter för samtliga fastigheter och
informerat fastighetsägarna att det finns olika förutsättningar för fastigheterna att
ansluta sig; en del med självfall och andra med trycksatt ledning. Vissa
fastighetsägare har accepterat detta förfarande.
Planarbetet för området Öja Olovs 2:1 är baserat på ett exploateringsavtal. I
exploateringsavtalet regleras samtliga kostnader för utbyggnaden av det
kommunala va-nätet, för att inte belasta va-kollektivet. Det är sedan dessa
fastigheter som enligt exploateringsavtalet ska ingå i verksamhetsområdet.

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.

Enligt 6 § LAV ska kommunen, om det med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön behöver ordnas vattenförsörjningen eller avlopp i ett större
sammanhang, för en viss befintlig eller blivande bebyggelse bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver
ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 12 § LAV framgår
bl.a. att förbindelsepunkten inom verksamhetsområde ska finnas i fastighetens
omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.

Länsstyrelsen i Gotlands län

FÖRELÄGGANDE

2019-02-28

Dnr 567-3203-2017

Länsstyrelsen utövar enligt 51 § LAV tillsyn över att kommunen fullgör
skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga
kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Utgångspunkten i va-lagstiftningen är att det i första hand är en uppgift för det
allmänna att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Den
bebyggelse som betjänas av eller ligger inom det område där förutsättningarna för
kommunens utbyggnadsskyldighet är uppfyllda, bör ingå i ett verksamhetsområde
enligt LAV. Som framgår av lagens förarbeten har riksdagen sålunda ställt sig
bakom den bedömningen, att lagen inte bör innehålla några bestämmelser om att
kommunen skall kunna besluta om va-samverkan mellan fastighetsägare som ett
alternativ till en kommunal va-anläggning (prop. 2005/06:78 s. 37 f., bet. 2005/06:
BoU 8, rskr. 2005/06:213).
I praxis har intagits den ståndpunkten att ett yrkande av en fastighetsägare om att
en viss fastighet ska betjänas med allmänna vattentjänster inte förutsätter att
nämnda miljö- eller hälsovådliga olägenheter redan måste ha uppkommit för att
en prövning enligt 6 § LAV ska kunna bifallas. Redan en risk för sådana
olägenheter har ansetts kunna vara tillräckligt för en utbyggnadsskyldighet.
Enligt 6 § LAV är en kvalifikation att va-försörjningen ska ordnas "i ett större
sammanhang". Med detta avses att utbyggnadsskyldigheten i regel inte tar sikte på
ett fåtal fastigheter, utan skyldigheten anses normalt innefatta mer omfattande
åtgärder, när det inte är fråga om en befintlig anläggning. Uttrycket "i ett större
sammanhang", som fanns med redan i 1955 års va-lagstiftning, VAL 55, har
behållits i såväl 1970 års va-lag som den sedan år 2007 gällande LAV. Viss
ledningen vid tolkningen av uttrycket kan möjligen hämtas från
departementschefens uttalanden i propositionen till VAL 55 (Qviström,
Vattentjänstlagen - en handbok, s. 50). Departementschefen säger i propositionen
1955:121 (s. 61) att ett antal av 20-30 anslutna fastigheter kan tänkas utgöra ett
antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så
samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande. Uttalandet återger
visserligen äldre va-lagstiftning, som var inriktad på förekommande av sanitär
olägenhet, men det sagda har ansetts fortfarande tjäna till viss ledning, dock
främst när fråga är om "skyddet för människors hälsa" som saken har formulerats
i LAV. I fråga om miljöskydd gör sig dock numera också andra värden gällande.
Utgångspunkten för bedömningen måste alltså vara vilka påtagliga olägenheter
för miljön det är fråga om och hur dessa olägenheter kan nedbringas genom att ett
verksamhetsområde för avlopp inrättas. Centralt för bedömningen blir således
miljötillståndet och de störningar som utsläppen kan förorsaka i recipienten, även
om omständigheter som antalet fastigheter som berörs av beslutet, närheten till
befintligt verksamhetsområde och kostnaderna för utbyggnaden är förhållanden
som inte kan lämnas åt sidan vid en samlad bedömning. Det går knappast att på ett
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mer generellt sätt fastslå vilka påtagliga olägenheter för miljön det skall vara fråga
om, utan varje enskilt fall bör bedömas för sig med beaktande av förekommande
miljöskyddsintressen (se MOD 2010:28).

Länsstyrelsens bedömning
Inledande anmärkningar
Av inkomna yttranden framgår att omkringliggande fastigheter har blivit erbjudna
anslutning till det kommunala nätet genom avtal där fastighetsägaren står för
grävning, ledning och eventuell pump till anvisad förbindelsepunkt. Att
fastighetsägare står för arbeten inom den egna fastigheten till en förbindelsepunkt
belägen i nära anslutning till fastighetsgränsen är det normala förfarandet även
inom ett verksamhetsområde. Däremot är det inte givet att fastighetsägare ska
behöva ingå i samfälligheter eller stå för utrustning i form av exempelvis pumpar
som kan behövs för fastighetens anslutning till den allmänna vattentjänsten.
Länsstyrelsen bedömer att anslutning av fastigheter belägna utanför ett befintligt
verksamhetsområde kan ske genom avtal men om den anslutna anläggningen
ligger inom ett område där förutsättningarna för kommunens
utbyggnadsskyldighet är uppfyllda bör även denna ingå i verksamhetsområdet.
Utifrån Tekniska nämndens yttranden drar Länsstyrelsen slutsatsen att stora delar
av ledningsdragningen av spillvattennätet i området är lösta. Frågan om området
ska omfattas av verksamhetsområde eller om fastigheterna kan anslutas genom
avtal kvarstår.
Länsstyrelsen bedömer att fastigheterna i nära anslutning men utanför det idag
planerade verksamhetsområdet, detaljplanen för Öja Olovs 2:1, är helt beroende
av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten och ser därmed
inget skäl till att dessa fastigheter ska omfattas av andra va-rättsliga förhållanden
än de fastigheter som hamnar inom detaljplanen och det i dagsläget planerade
verksamhetsområdet.
Således låter sig uppfattningen att ett verksamhetsområde är påkallat i ett visst
område svårligen förenas med den lösning som kommunen åtminstone tidigare
förespråkat, nämligen att låta exploatören och slutligen de berörda
fastighetsägarna själva ansvara för samfällda anläggningar som i sin tur skulle
anslutas till ett kommunalt stomnät. Det nu sagda innebär dock inget hinder för
kommunen att i verksamhetsområdet införliva en va-anläggning som har byggts
av en exploatör.
Länsstyrelsen delar Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning om att enskilda
avloppsanläggningar där allt spillvatten leds till sluten tank inte är långsiktigt
hållbara.
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Miljö- och hälsoaspekter
Markförutsättningarna i området har av Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömts
vara av sådant slag att utsläpp av avloppsvatten till mark inte är möjlig.
Bedömningen innefattar markens möjlighet att ta emot och rena avloppsvattnet
samt det faktum att eventuella utsläppa skulle påverka vattentäkter och recipient
negativt. Enligt Sveriges geologiska undersökningars (SGU) brunnsarkiv finns ca
9 enskilda dricksvattenbrunnar i området varav 6 ligger inom beslutat
verksamhetsområde för vatten men utanför detaljplanelagt område. Några
vattenprover har inte redovisats i ärendet men vid eventuella utsläpp från enskilda
avlopp till mark bedömer länsstyrelsen att risken för påverkan är stor.
Vid utsläpp från enskilda avloppsanläggningar i området är även Burgsviken
recipient. Burgsviken är en vattenförekomst i VISS och har klassificerats enligt
följande. Den ekologiska statusen har bedömts som otillfredsställande.
Kvalitetsfaktorerna bottenfauna och växtplankton, som båda visar
otillfredsställande status, har varit utslagsgivande vid den sammanvägda
bedömningen. Vattenförekomsten har övergödningsproblem, vilket indikeras av
klassificeringarna av såväl växtplankton (klorofyll a) som näringsämnen.
Burgsviken är en långgrund vik med förutsättningar att växa igen om åtgärder
uteblir. Enskilda avlopp i området kan påverka den ekologiska statusen i
Burgsviken till det sämre.
Enligt länsstyrelsens mening är det klarlagt att det med hänsyn till både
människors hälsa och miljön är omöjligt att anlägga enskilda avlopp i det aktuella
området. Sådana anläggningar har heller inte tillåtits. Både miljörekvisitet och
hälsorekvisitet i 6 § LAV måste därmed anses uppfyllda.
Större sammanhang
De fastigheter som i dagsläget är planerade inom detaljplanen och de som ligger i
nära anslutning till detaljplanen är ca 30—40 till antalet. Länsstyrelsen gör
bedömningen att även fastigheter utanför det detalj planelagda området ingår i det
större sammanhang av bebyggelse med samma bristande förutsättningar for vatten
och avlopp. Frågorna behöver därmed lösas i ett större sammanhang.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har i det föregående funnit att förhållandena för vatten och avlopp i
området - med hänsyn till människors hälsa och miljön samt antalet fastigheter
innebär att frågan om vattentjänster måste lösas i ett större sammanhang.
Förhållandena är därmed sådana att Region Gotlands skyldighet att ordna
vattentjänster aktualiseras. Med anledning härav beslutar länsstyrelsen följande.
•

Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 202e inrätta
verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i
området.
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Länsstyrelsen tar inte ställning till vilken teknisk lösning som för området är bäst
eller den exakta avgränsningen för verksamhetsområdet. Bestämmelser om hur
ordnandet ska gå till finns i 10-15 §§ LAV och ledning för hur
verksamhetsområdet närmare ska avgränsas kan sökas i 7-9 §§ LAV.
Länsstyrelsen har förståelse för att prioriteringar måste göras vid planeringen av
utbyggnaden av va-tjänster men vill erinra om att kommunen ska uppfylla sin
skyldighet enligt LAV om det finns ett sådant behov som avses i 6 §. Detta gäller
oberoende av om det finns fler områden på Gotland där det finns ett behov av
vattentjänster.

Information
Länsstyrelsen utövar enligt 51 § LAV tillsyn över att kommunen fullgör
skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster. Övriga frågor som regleras
genom lagen om allmänna vattentjänster prövas av mark- och miljödomstolen.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga l.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef miljö- och vattenenheten Karin Fager med
miljöhandläggare Markus Ekeroth som föredragande. I handläggningen har även
länsjunst Robert Bjersander deltagit.
<£jfo^

Karin Fager

A
Markus Ekeroth

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till:

Berörda fastighetsägare,

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till,
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via epost till gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
•

vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer

•

hur du vill att beslutet ska ändras

•

varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:
•

adress till bostaden

•

telefonnummer där du kan nås

•

eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post gotland@lansstyrelsen.se
eller telefonnummer 010-223 90 00. Ange beslutets diarienummer.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 286

TN § 286

Underrättelse om eventuellt behov av
åtgärder enligt lagen om allmänna
vattentjänster för fastigheter i närheten av
detaljplanen för Öja Olovs 2:1

TN 2018/1449
TN AU § 246

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt bilagor.

Utökning av verksamhetsområdet i Öja Olovs m.fl. sker enligt föreläggande från
Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017. Verksamhetsområdet ska omfatta de fastigheter i
området med sluten tank till spillvatten samt de fastigheter som idag är anslutna
genom avtal till det allmänna spillvattennätet i området kring detaljplanen för Öja
Olovs 2:1. Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde kommer att
innebär intäkter i form av anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter i takt
med anslutning. Det medför även utgifter som uppstår vid upphandling av LTApumpstationer som ska tillhandahållas av förvaltningen enligt LAV § 19. Utöver detta
ser förvaltningen inte att några andra kostnader kommer att uppstå.
Bedömning

Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta ärende
Landsbygdsperspektiv - Positivt för landsbygden och kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys - Positivt för Region Gotland och få möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt bilagor.
Beslutsunderlag

Föreläggande Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017
Detaljkarta daterad 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Protokollsutdrag
TN § 286

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 92

Utökning av verksamhetsområde för fastigheter vid Öja Olovs samt Öja Roes

RS 2020/119

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Förslag till utökning av befintligt verksamhetsområde i Öja i enlighet med
tillhörande karta godkänns.

Fastighetsägare till Öja Olovs 1:23 har tillskrivit länsstyrelsen med begäran om att
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6 § i Lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV). Den aktuella fastigheten är, tillsammans med ett 20tal andra, belägna utanför, men i nära anslutning till planområdet för Öja Olovs 2:1
(antagen 2008). Planbeskrivningen anger att planområdet ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och fastigheter anslutas till det
kommunala VA-nätet.
Öja Olovs 1:23 inklusive övriga kringliggande fastigheter utanför det aktuella planområdet, omfattas dock i nuläget endast av kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten. Dessa fastigheter har av tekniska nämnden tidigare blivit erbjudna
anslutning till det kommunala spillvattennätet, med villkoren att fastighetsägaren själv
utför och bekostar grävning, ledning och eventuell pump till förbindelsepunkt.
Länsstyrelsen har i sitt utlåtande tagit intryck av den bedömning som miljö- och
hälsoskyddsnämnden gjort, där det konstaterats att förutsättningarna för enskilda
avlopp inom området saknas och att nämnden inte kommer att bevilja ytterligare
tillstånd för uppsamling av avlopp i sluten tank. Vidare anser länsstyrelsen att den av
tekniska nämnden föreslagna lösningen med ett större åtagande för fastighetsägarna,
inte är att föredra i detta fall. De fastigheter som ligger utanför planområdet bedöms
vara helt beroende av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten, och
länsstyrelsen ser därför inget skäl till att dessa fastigheter ska ges andra förutsättningar jämfört med de fastigheter som ligger inom planområdet.
Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 2023 inrätta verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i området.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2019-12-18, § 286 behandlat ärendet och
beslutat att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av verksamhetsområdet
i Öja för vatten och spillvatten enligt kartbilaga.

forts

27 (40)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 92 forts
RS 2020/119

Regionstyrelseförvaltningen anser att en utökning av verksamhetsområdet enligt
länsstyrelsens föreläggande och tekniska nämndens förslag, har positiva effekter på
möjligheterna att bo och verka inom denna del av Gotland. Den i någon mån
tillfälliga lösningen för spillvatten som aktuella fastigheter hittills varit hänvisade till,
har inte främjat möjligheterna för permanent boende och utveckling inom området.
Ur ett landsbygdsperspektiv och ur ett regionalt utvecklingsperspektiv bedöms den
föreslagna åtgärden som positiv.
Förvaltningen gör, med stöd av tekniska nämndens utlåtande, bedömningen att
åtgärden är positiv även ur ekonomisk synpunkt. Tekniska nämnden konstaterar att
den föreslagna utökningen av verksamhetsområdet kommer att medföra kostnader
för bland annat byggande av pumpstationer, men att intäkter i form av anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter kommer att täcka kostnaden.
Sammanfattningsvis har regionstyrelseförvaltningen inget att erinra mot tekniska
nämndens förslag att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten. Förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2019-02-28
Tekniska nämnden 2019-12-18, § 286
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
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RS 2020/262
30 mars 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Dubbel markanvisning genomförandeavtal Österled Fastighets
AB
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat genomförandeavtal för
fastigheterna Visby Kopparslagaren 1, Hemse Talgoxen 3 och Klinte Odvalds
1:35 med Österled Fastighets AB.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Hemse Talgoxen 3, Klinte Odvalds 1:35
samt Visby Kopparslagaren 1 samt beslutade 2018-06-13 §186 att godkänna mellan
parterna upprättat markanvisningsavtal.
För att säkerställa ett fullföljande av markanvisningsavtalet samt lägga fast förutsättningar för den fortsatta exploateringen inom fastigheterna har ett genomförandeavtal upprättats mellan Österled Fastighets AB och Region Gotland Till grund för
avtalet ligger markanvisningsavtal enligt beslut ovan samt gällande detaljplaner med
ändamål bostäder. Avtalet reglerar i huvudsak marköverlåtelser, lantmäteriförrättningar, villkor under byggtid, utförande och bekostande av allmänna
anläggningar såsom gator, va, avfall, parkeringar och ledningsdragningar samt villkor
för förvärv.
En förutsättning för genomförd markanvisning är att bostäderna på Talgoxen 3 och
Odvalds 1:35 upplåts till 100% med hyresrätt samt att bostäderna på Kopparslagaren
1 upplåts till minst 21,6 % med hyresrätt. I genomförandeavtalet finns en klausul
vilken reglerar ett vite kopplat till detta villkor. Om bostäderna vid färdigställandet
upplåts med annan upplåtelseform än hyresrätt i enlighet med ovan, oavsett
avvikelsens storlek, ska vite utgå med ett belopp om 71 850 000 kronor. Detta
belopp utgörs av den totala köpeskillingen för de tre fastigheterna multiplicerat med
3.
Inom Talgoxen 3 finns upplåtet anläggningsarrende till förmån för Hemse Grillen
AB. Avsikten är att arrendet ska flyttas till annan fastighet inom torgområdet för att
på så sätt möjliggöra grillens fortsatta verksamhet samt att bostäder i enlighet med
1 (2)

Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/262

detaljplan kommer till stånd. I ett första steg prövar Region Gotland möjligheten i
form av bygglovsansökan avseende ändrad lokalisering av Hemse Grillen AB.
För förvärv av Talgoxen 3 respektive Odvalds 1:35 förutsätts att det finns ett
tecknat genomförandeavtal, att bygglov är beviljat för genomförande av byggnation
inom fastigheterna samt att fastigheterna inte belastas av något arrende.
För förvärv av Kopparslagaren 1 förutsätts att samtliga nedanstående villkor har
uppfyllts:
1. Genomförandeavtal har tecknats
2. Bygglov har beviljats för genomförande av byggnation inom Kopparslagaren
1
3. Köpekontrakt av Talgoxen 3 och Odvalds 1:35 har tecknats av båda parterna
4. Bottenplattor för samtliga planerade byggnader inom Talgoxen 3 och Odvalds
1:35 är gjutna
Om bygglov för ny lokalisering av arrende för Hemse Grillen AB inte medges inom
Hemse Lärkan 5 kan förvärv av Kopparslagaren 1 ändå genomföras trots att
villkoren i punkt 3 och 4 avseende Talgoxen 3 inte till fullo har uppfyllts.
I genomförandeavtalet har färdigställandetiden justerats till 2022-12-31 samt start
för indexuppräkning justerats till 2021-12-31.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat genomförandeavtal styr den
fortsatta exploateringen av aktuella områden i enlighet med intentionen i
markanvisningstävlingen, vilken var att skapa förutsättningar för nya bostäder
upplåtna med hyresrätt i tätorter utanför Visby.
Genomförandeavtalet ger förutsättningar för exploatören att utveckla
exploateringsområdena till bostadsändamål i enlighet med gällande detaljplaner.
Avtalet ger även en trygghet i genomförandefasen för både Region Gotland och
exploatören avseende ansvars- och kostnadsfördelning under projekttiden.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande genomförandeavtal är
upprättat i enlighet med Regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2018-04-26
samt beslut om markanvisningsavtal 2018-06-13. Förvaltningen föreslår därmed att
Regionstyrelsen beslutar att godkänna genomförandeavtalet.
Beslutsunderlag

Genomförandeavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark och stadsmiljö
SBF för kännedom
2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 93

Dubbel markanvisning genomförandeavtal
Österled Fastighets AB

RS 2020/262

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Upprättat genomförandeavtal för fastigheterna Visby Kopparslagaren 1, Hemse
Talgoxen 3 och Klinte Odvalds 1:35 med Österled Fastighets AB godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Hemse Talgoxen 3, Klinte Odvalds 1:35
samt Visby Kopparslagaren 1 samt beslutade 2018-06-13 §186 att godkänna mellan
parterna upprättat markanvisningsavtal.
För att säkerställa ett fullföljande av markanvisningsavtalet samt lägga fast förutsättningar för den fortsatta exploateringen inom fastigheterna har ett genomförandeavtal upprättats mellan Österled Fastighets AB och Region Gotland Till grund för
avtalet ligger markanvisningsavtal enligt beslut ovan samt gällande detaljplaner med
ändamål bostäder. Avtalet reglerar i huvudsak marköverlåtelser, lantmäteriförrättningar, villkor under byggtid, utförande och bekostande av allmänna anläggningar
såsom gator, va, avfall, parkeringar och ledningsdragningar samt villkor för förvärv.
En förutsättning för genomförd markanvisning är att bostäderna på Talgoxen 3 och
Odvalds 1:35 upplåts till 100% med hyresrätt samt att bostäderna på Kopparslagaren
1 upplåts till minst 21,6 % med hyresrätt. I genomförandeavtalet finns en klausul
vilken reglerar ett vite kopplat till detta villkor. Om bostäderna vid färdigställandet
upplåts med annan upplåtelseform än hyresrätt i enlighet med ovan, oavsett avvikelsens storlek, ska vite utgå med ett belopp om 71 850 000 kronor. Detta belopp
utgörs av den totala köpeskillingen för de tre fastigheterna multiplicerat med 3.
Inom Talgoxen 3 finns upplåtet anläggningsarrende till förmån för Hemse Grillen
AB. Avsikten är att arrendet ska flyttas till annan fastighet inom torgområdet för att
på så sätt möjliggöra grillens fortsatta verksamhet samt att bostäder i enlighet med
detaljplan kommer till stånd. I ett första steg prövar Region Gotland möjligheten i
form av bygglovsansökan avseende ändrad lokalisering av Hemse Grillen AB.
För förvärv av Talgoxen 3 respektive Odvalds 1:35 förutsätts att det finns ett tecknat
genomförandeavtal, att bygglov är beviljat för genomförande av byggnation inom
fastigheterna samt att fastigheterna inte belastas av något arrende.

forts

29 (40)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 93 forts
RS 2020/262

För förvärv av Kopparslagaren 1 förutsätts att samtliga nedanstående villkor har
uppfyllts:
-

Genomförandeavtal har tecknats
Bygglov har beviljats för genomförande av byggnation inom Kopparslagaren 1
Köpekontrakt av Talgoxen 3 och Odvalds 1:35 har tecknats av båda parterna
Bottenplattor för samtliga planerade byggnader inom Talgoxen 3 och Odvalds
1:35 är gjutna.

Om bygglov för ny lokalisering av arrende för Hemse Grillen AB inte medges inom
Hemse Lärkan 5 kan förvärv av Kopparslagaren 1 ändå genomföras trots att
villkoren i punkt 3 och 4 avseende Talgoxen 3 inte till fullo har uppfyllts.
Genomförandeavtalet ger förutsättningar för exploatören att utveckla exploateringsområdena till bostadsändamål i enlighet med gällande detaljplaner. Avtalet ger även
en trygghet i genomförandefasen för både Region Gotland och exploatören avseende
ansvars- och kostnadsfördelning under projekttiden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/307
9 mars 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Marktilldelning för AB GotlandsHem
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls genom att motionärens förslag hanteras i arbetet med nytt
ägardirektiv för GotlandsHem.

Sammanfattning

För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgången säkerställas.
Det ställer krav på Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör
att ett nytt projekt startar varje år. Därför yrkar Meit Fohlin (S) i sin motion att:
-

dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland
utifrån ägardirektivets krav på nybyggnation
Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden
utifrån ägardirektivet och bolagets ambition
det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning

Bedömning

Region Gotland träffar GotlandsHem regelbundet på ägarmöten. Vid dessa möten är
marktillgången en stående fråga där GotlandsHem bland annat informeras om status
i olika planarbeten. Utöver dessa möten finns regelbunden dialog mellan
GotlandsHem och Regionstyrelseförvaltningens enhet Samhällsplanering kring
framförallt markfrågor.
Motionärens två punkter rörande att regionen ska tilldela GotlandsHem mark
hanteras i och med det nya ägardirektivet. Målnumerären för antalet nyproducerade
lägenheter, 500 st, är baserad på befintliga exploateringsplaner där bland annat
Visborg, Gråbo samt Signallottan 2 är medräknade. Dessa exploateringsplaner utförs
på mark som regionen har direktanvisat eller ska direktanvisa till GotlandsHem.
Gällande mark på landsbygden kan regionen när som GotlandsHem så önskar
direktanvisa mark på ett flertal av orter.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Beslutsunderlag

Motion. Marktilldelning för AB GotlandsHem.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
SBF Planenheten
TKF Mark- och trafikavdelningen
AB GotlandsHem
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Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Långsiktig planering för marktilldelning för GotlandsHem
I GotlandsHems nuvarande ägardirektiv från 2015 står det att bolaget ska arbeta för en nyproduktion
som har ett långsiktigt perspektiv och är i takt med de behov som finns, dock minst 400 lägenheter till
år 2020.
Gotland har en positiv befolkningsutveckling och vi vet att behovet av nyproduktion av bostäder är
fortsatt högt. Idag är brist på tillgång till bostad ett tillväxthinder. I näringslivet är oron större för att
bostad inte ska finnas till nya rekryteringar än huruvida rätt kompetens finns. Gotland är rödlistade i
Sveriges Förenade Studentkårers Bostadsrapport som kom i augusti 2018. Gotlands demografiska
struktur med hög andel äldre och lägre andel i arbetsför ålder ger behov av att locka nya gotlänningar
som kan ta jobben.
GotlandsHem är den viktigaste aktören vad gäller tillkomsten av fler hyresrätter. Fler hyresrätter är
viktigt utifrån perspektivet att alla har rätt till en bostad. Svårast att hitta bostad är det för den som stått
i kö kortast tid. Dit hör grupperna unga och utrikes födda. Dit hör också den som just flyttat till ön.
Tillgången till hyresrätter är därför central för stora och viktiga grupper och för Gotlands utveckling.
Utifrån behov framåt kommer ägardirektivet till GotlandsHem fortsatt ställa krav på minst 400
bostäder i perioden. Den takten innebär ett projekt om ca 80 lägenheter om året fram till 2025.
En sådan kontinuerlig byggtakt skulle skapa goda förutsättningar för bolaget att uppföra nyproduktion
på ett hållbart sätt. En tydlig plan gynnar bolagets planeringsförutsättningar och ekonomi samt
arbetsmarknaden för underleverantörer som också får långsiktighet.
För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgång säkerställas. Det ställer krav på
Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör att ett nytt projekt startar varje år.
Därför yrkar jag att:
- dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland utifrån
ägardirektivets krav på nybyggnation
- Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden utifrån
ägardirektivet och bolagets ambition
- det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 94

Motion. Marktilldelning för AB Gotlandshem

RS 2019/307

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Motionen bifalls genom att motionärens förslag hanterats i arbetet med nytt
ägardirektiv för GotlandsHem.

För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgången säkerställas.
Det ställer krav på Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör
att ett nytt projekt startar varje år. Därför yrkar Meit Fohlin (S) i sin motion att:
-

dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland
utifrån ägardirektivets krav på nybyggnation
Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden
utifrån ägardirektivet och bolagets ambition
det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning.

Region Gotland träffar GotlandsHem regelbundet på ägarmöten. Vid dessa möten är
marktillgången en stående fråga där GotlandsHem bland annat informeras om status
i olika planarbeten. Utöver dessa möten finns regelbunden dialog mellan
GotlandsHem och regionstyrelseförvaltningens enhet samhällsplanering kring
framförallt markfrågor.
Motionärens två punkter rörande att regionen ska tilldela GotlandsHem mark
hanteras i och med det nya ägardirektivet. Målnumerären för antalet nyproducerade
lägenheter, 500 st, är baserad på befintliga exploateringsplaner där bland annat
Visborg, Gråbo samt Signallottan 2 är medräknade. Dessa exploateringsplaner utförs
på mark som regionen har direktanvisat eller ska direktanvisa till GotlandsHem.
Gällande mark på landsbygden kan regionen när som GotlandsHem så önskar
direktanvisa mark på ett flertal av orter.
Ärendets behandling under mötet

Adam Lagerstedt (L) yrkar att beslutsformuleringen ändras till ”Motionen bifalls
genom att motionärens förslag hanterats i arbetet med nytt ägardirektiv för
GotlandsHem”.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/844
20 mars 2020

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Knarkfri Ö
Förslag till beslut

• Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska ha bevakning (behöver inte vara polis, borde vara ok med väktare) vid varje
färjeankomst med knarkhund där resenärerna kommer ned. Vidare föreslås att ha
bevakning på så gott som varje avgång i fastlandshamnarna vid fordonen som står
och väntar på att få åka på färjan. Förslagsställaren menar att det skulle bli betydligt
attraktivare för bland annat barnfamiljer och att vi skulle kunna öka vår population i
högre takt och därmed öka skatteintäkterna.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren önskar att Region Gotland har bevakning vid varje färjeankomst,
linjetrafik, med narkotikahund. När det gäller bevakning av införsel eller
brottsbekämpande åtgärder av narkotikaklassade preparat i inrikes linjetrafik åvilar
det Polismyndigheten i Sverige enligt lag. Med det formella ansvaret som polisen har
följer också lagliga möjligheter att agera på misstanke om införsel och transport av
olagliga preparat.
Skulle Region Gotland ta på sig ett frivilligt bevakningsåtagande, enligt förslag, skulle
det dock innebära att regionen saknar befogenheter att kunna vidta nödvändiga
åtgärder vid misstanke om brott.
Region Gotland har ett uppdrag att arbeta brottsförebyggande tillsammans med
myndigheter, näringsliv och övriga civilsamhället. Det görs i olika samarbetsformer.
Ett samarbete som kan nämnas är den samverkansöverenskommelse Region Gotland
har med polisen för att förebygga brott och öka tryggheten. Utifrån en gemensam
problembild pågår ett operativt arbete med gemensamma utmaningar för tidiga
insatser. Långsiktighet och kontinuerlig kartläggning av lägesbild möjliggör
uppföljning och utvärdering av aktiviteter.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att ett förebyggande arbete omkring
droger är viktigt. Det pågår ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete bland annat utifrån den samverkansöverenskommelse Region Gotland har
med polisen.
Eftersom det formella ansvaret för brottsbekämpning åvilar Polismyndigheten, där
transport av narkotikaklassade preparat enlig narkotikalagen är olaglig, saknar
kommuner eller regioner befogenheter att lagligen vidta nödvändiga åtgärder vid
misstanke om brott. Det talar för att innehållet i förslaget inte ska tas om hand av
Region Gotland. Förvaltningen menar därför också att ett frivilligt
bevakningsuppdrag utan lagliga möjligheter att agera vid misstanke om brott är
ineffektiv och kostsam och ska vägas mot andra brottsförebyggande åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-08
Narkotikastrafflag (1968:64)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen
Förslagsställaren
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Datum
2019-07-08 12:56

Ärendenummer
#14054

Sida
1(1)

Inskickat av: JIMMY LEANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Knarkfri Ö.
Beskrivning och motivering
Förslaget har synts tidigare och idén är inte min, jag är osäker på det har lämnats till regionfullmäktige, men om så är fallet så tror jag ändå
att det är dags att kika på det igen. Det är allmänt känt att drogmissbruk kostar stora summor pengar och trasar sönder unga människors liv.
Jag har själv inte sett så mycket öppen droghandel tidigare men senaste året har det exploderat så det är dags att vi utnyttjar vårt ö-läge som
faktiskt emellanåt är en tillgång som i detta fall. Ha bevakning (behöver inte vara polis, borde vara ok med väktare) vid varje färje-ankomst
med knarkhund där resenärerna kommer ned, ha bevakning på så gott som varje avgång i fastlandshamnarna vid fordonen som står och
väntar på att få åka på färjan.
Jag är övertygad om att vi skulle bli betydligt attraktivare för bl.a. barnfamiljer och att vi skulle kunna öka vår population i högre takt och
därmed öka skatteintäkterna.
Med vänlig hälsning, Jimmy Leandersson

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
JIMMY LEANDERSSON
Adress
HAGSTIGEN 22

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
jimmyleandersson@yahoo.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 95

Medborgarförslag. Knarkfri Ö

RS 2019/844

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska ha bevakning (behöver inte vara polis, borde vara ok med väktare) vid varje
färjeankomst med knarkhund där resenärerna kommer ned. Vidare föreslås att ha
bevakning på så gott som varje avgång i fastlandshamnarna vid fordonen som står
och väntar på att få åka på färjan. Förslagsställaren menar att det skulle bli betydligt
attraktivare för bland annat barnfamiljer och att vi skulle kunna öka vår population i
högre takt och därmed öka skatteintäkterna.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att ett förebyggande arbete omkring
droger är viktigt. Det pågår ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete bland annat utifrån den samverkansöverenskommelse Region Gotland har
med polisen.
Eftersom det formella ansvaret för brottsbekämpning åvilar Polismyndigheten, där
transport av narkotikaklassade preparat enlig narkotikalagen är olaglig, saknar
kommuner eller regioner befogenheter att lagligen vidta nödvändiga åtgärder vid
misstanke om brott. Det talar för att innehållet i förslaget inte ska tas om hand av
Region Gotland. Förvaltningen menar därför också att ett frivilligt bevakningsuppdrag utan lagliga möjligheter att agera vid misstanke om brott är ineffektiv och
kostsam och ska vägas mot andra brottsförebyggande åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-08
Narkotikastrafflag (1968:64)
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1204
10 mars 2020

Josefine Jessen, Avdelningschef Måltid

Regionstyrelsen

Medborgarförslag - Ta bort varor märkta med ekologiskt och
Fairtrade
Förslag till beslut

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att varor märkta med ekologiskt och
Fairtrade inte ska inhandlas till regionens verksamheter, huvudsakligen med syftet att
det skulle innebära en besparing.
Ärendebeskrivning

Alla verksamheter inom Region Gotland styrs av Mat- och måltidspolicyn - Den
goda måltiden, som har fastställts av Regionstyrelsen. Policyn är ett styrdokument för
att berörda verksamheter ska kunna erbjuda god och hälsosam mat med hänsyn taget
till hälsa, miljöpåverkan samt god långsiktig resurshushållning.
I policyn framgår följande:
”Den goda måltiden är för den enskilde individen tilltalande och hälsosam och intas i
en trivsam miljö. Den är miljö- och klimatanpassad (1), energieffektiv och bidrar till
en hållbar utveckling (2). (…) Avgörande faktorer för Den goda måltiden är bland
annat att följa avtal, val av livsmedel, tillagningssätt och transporter.
Livsmedelsupphandlingen är en central del i regionens arbete med att minska
miljöpåverkan från måltiderna i verksamheterna. Genom upphandling och
måltidsplanering ska Region Gotland arbeta aktivt för att klimatanpassa måltider.
Detta sker genom att till exempel säsongsanpassa menyn och öka andelen vegetariska
måltider. Utöver det ska ökning ske av andelen närproducerade och ekologiskt
producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett jordbruk som bidrar till att nå flera
nationella miljömål, bland annat en Giftfri miljö (4).
Referenser
1. I programmet används genomgående begreppet miljö/miljöanpassad. Det
innefattar här även klimat/klimatanpassad.
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2. Brundtland-kommissionens definition av hållbar utveckling: En hållbar utveckling
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (…)
4. Mål och strategier anges i Miljöprogram för Ekokommun Gotland.”
I Region Gotlands livsmedelsupphandlingar, upprättas krav utifrån Mat- och
Måltidspolicyn och enligt beslut i ”RS 2015-207 Direktiv livsmedelsupphandling”.
Enligt Region Gotlands mål för 2020-2023 ska det ekologiska avtrycket minska. För
att uppnå målet arbetar regionen inom en rad olika områden, bland annat genom
ökad användning av ekologiska livsmedel.
Regeringen har beslutat ett inriktningsmål som innebär att 60 procent av den
offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter
år 2030. För Region Gotland utgjorde motsvarande andel ekologiska livsmedel 29,3
procent för år 2019.
Ekologiska livsmedel är i många fall dyrare än konventionellt producerade.
För att bibehålla en stabil ekonomi arbetar Region Gotlands verksamheter
kontinuerligt med en rad åtgärder så som utvecklandet av än effektivare processer,
minskat svinn och ökad avtalstrohet samtidigt som det i dagsläget pågår en
omfattande översyn av organisation och lokalisering av måltidsverksamheten.
Bedömning

För att möjliggöra att leva upp till policy, uppdrag och nationella mål liksom att bidra
till region Gotlands mål om minskat ekologiskt avtryck bedömer Regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås. Förvaltningen gör också
bedömningen att det finns andra verksamhetsutvecklande åtgärder som kan bidra till
sänkta kostnader och ekonomi i balans innan en åtgärd som att sluta köpa ekologiskt
är nödvändig att vidta. Om ekonomi går före nationella mål likväl som Region
Gotlands mål kan ett beslut om minskade inköp av ekologiska och Fairtrademärkta
produkter över tid resultera i sänkta kostnader. Däremot kan inköpen medföra en
ökad risk för att därmed stödja ohållbar produktion, särskilt gällande te och kaffe
som är stora varugrupper för de ekologiska inköpen.
Beslutsunderlag
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Inskickat av: JENS CEDERBLAD

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ekologiskt och fairtrade varor.
Beskrivning och motivering
I besparingstider bör Region Gotland gå över till vanliga livsmedel. Ekologiskt och fairtrade varor är mycket dyrare än vanliga
livsmedel. Många av dessa varor smakar dessutom sämre. Som tex Kahls kaffe, fairtrade och ekologiskt. Det smakar som medel mot
husbock. Ekologisk mjölk är minst 1kr dyrare än vanlig mjölk. Hur många liter mjölk går det åt i Regionens verksamheter per månad.
Det blir en bra besparing åt Regionen, per år, som kan gå till något mer vettigt i olika verksamheter. Det finns mer ekologiska varor,
men tar bara upp dessa 2, då kaffe och mjölk är basvaror i Regionen.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
JENS CEDERBLAD
Adress
JUNGMANSGATAN 298

Postnummer och ort
621 52 Visby

E-postadress
Cederblad.jens@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-08

RS AU § 96

Medborgarförslag. Ta bort varor märkta med
Ekologiskt och Fairtrade

RS 2019/1204

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att varor märkta med ekologiskt och
Fairtrade inte ska inhandlas till regionens verksamheter, huvudsakligen med syftet att
det skulle innebära en besparing.
För att möjliggöra att leva upp till policy, uppdrag och nationella mål liksom att bidra
till region Gotlands mål om minskat ekologiskt avtryck bedömer regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås. Förvaltningen gör också bedömningen
att det finns andra verksamhetsutvecklande åtgärder som kan bidra till sänkta
kostnader och ekonomi i balans innan en åtgärd som att sluta köpa ekologiskt är
nödvändig att vidta. Om ekonomi går före nationella mål likväl som Region Gotlands
mål kan ett beslut om minskade inköp av ekologiska och Fairtrademärkta produkter
över tid resultera i sänkta kostnader. Däremot kan inköpen medföra en ökad risk för
att därmed stödja ohållbar produktion, särskilt gällande te och kaffe som är stora
varugrupper för de ekologiska inköpen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2019-10-27
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/952
20 mars 2020

Petra Thunegard Gråberg

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i
Slite
Förslag till nämnd

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Jörgen Pettersson har inkommit i ett medborgarförslag till Region Gotland gällande
att bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite. Där finns sportanläggningar för ett
flertal olika sporter samlat. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att söka
sig till Gotland från andra delar av landet och få gotländska ungdomar att stanna
kvar, vilket skulle vara positivt för öns befolkningstillväxt. Det skulle även gynna
företag och elitklubbar som engagerar sig i detta.
Begreppet idrottsgymnasium innebär inte att det finns särskilda gymnasieskolor i
Sverige med endast idrottselever utan eleverna går i vanliga klasser, på något av de 18
nationella programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger
vissa elever möjligheter att vid sidan om ordinarie program utvecklas till en hög nivå
inom sin idrott med målet att bli elitidrottare. Idrottsutbildningar är helt frivilliga
verksamheter för kommunerna.
De senaste åren har all verksamhet för Wisbygymnasiet samlats på Solrosen-området
i södra Visby av bland annat ekonomiska och logistiska skäl då nämnderna ålagts
effektiviseringar/besparingar. Bedömningen är därför att det är svårt att bedriva mer
av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur och
ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter det, förlägga
lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Ärendebeskrivning

Jörgen Pettersson har inkommit i ett medborgarförslag till Region Gotland gällande
att bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite. Där finns sportanläggningar för ett
flertal olika sporter samlat. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att söka
sig till Gotland från andra delar av landet och få gotländska ungdomar att stanna
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kvar, vilket skulle vara positivt för öns befolkningstillväxt. Det skulle även gynna
företag och elitklubbar som engagerar sig i detta.
Regionstyrelsen remitterade medborgarförslaget till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden den 25 oktober 2019. Nämnden ansvarar för Region
Gotlands utbildningar inom det offentliga skolväsendet för gymnasieskolan, som
består av 18 nationella program. Inom programmen finns inriktningar, särskilda
varianter samt gymnasial lärlingsutbildning. Utöver de nationella programmen finns
bland annat idrottsutbildningar, som är en möjlighet för elever att kombinera sin
gymnasieutbildning med idrott på hög nivå.
Begreppet idrottsgymnasium innebär dock inte att det finns särskilda gymnasieskolor
i Sverige med endast idrottselever utan eleverna går i vanliga klasser, på något av de
18 nationella programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger
vissa elever möjligheter att vid sidan om ordinarie program utvecklas till en hög nivå
inom sin idrott med målet att bli elitidrottare. Idrottsutbildningar är emellertid helt
frivilliga verksamheter för kommunerna.
Idrottsgymnasiet Gotland bedriver största delen av sin utbildning i och kring Visby.
De senaste åren har mycket arbete lagts ner på att samla all verksamhet för
Wisbygymnasiet på Solrosen-området i södra Visby för att på detta sätt skapa en
geografiskt samlad skola som både elever och lärare efterfrågar. Av bland annat
ekonomiska och logistiska skäl är det svårt att bedriva mer av undervisningen på
annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur och ekonomi.
Förslaget om ett idrottsgymnasium i Slite skulle kräva att ytterligare en gymnasieskola
startas upp, i Slite, med de nationella program som anses behövas för att locka elever
till idrottsutbildningen. Eleverna på Idrottsgymnasiet utbildar sig inom 10 olika
idrotter just nu men upp till 14 olika idrotter kan erbjudas på Gotland. Vissa av de
idrottsläger som anordnas bedrivs däremot på andra orter, bland annat i Fårösund
(årskurs 1) och i Slite (årskurs 2)1 då man använder de idrottsplatser som finns på
orterna.
Idrottsgymnasiet Gotland-modellen bygger på ett nära samarbete mellan aktörer som
Wisbygymnasiet, Gutegymnasiet, Gotlands idrottsförbund (distriktsorganisationen
för idrotten på Gotland), specialdistriktsförbund och föreningar (alltså idrottsrörelsen
på Gotland). Tillsammans och i nära samarbete ansvarar aktörerna för elevernas
sociala trygghet, idrottsliga och skolmässiga utveckling. Detta är ett väl inarbetat
samarbete.
Under innevarande läsår går drygt 100 elever på idrottsgymnasiet vid sidan av sitt
nationella program. Underlaget av elever är begränsat och endast ett mycket litet fåtal
elever från fastlandet söker en idrottsutbildning på Gotland. Fler söker sig från
Gotland till idrottsgymnasier på fastlandet, innevarande år ca 10 stycken.
Bedömning

Då det redan finns ett kommunalt gymnasium som erbjuder idrottsutbildningar på
Gotland är det svårt att motivera att kommunala skattemedel används för att starta
ett till. Region Gotland har fortsatt ett kärvt ekonomiskt läge och nämnderna är
ålagda att göra effektiviseringar (besparingar). Behovet av effektivisering har varit en
av anledningarna när Wisbygymnasiets verksamhet samlats till ett och samma
område.
1

Enligt uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-07
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Ett alternativ till ett nytt idrottsgymnasium skulle kunna vara att bedriva idrottsutbildning i Slite som en filial till Wisbygymnasiet i Visby. Det skulle innebära att
elever och lärare behöver slussas fram och tillbaka mellan orterna vilket riskerar
innebära en merkostnad. Av bland annat ekonomiska och logistiska skäl är det därför
svårt att bedriva mer av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån
nuvarande struktur och ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter
det, förlägga lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningens sammanlagda bedömning är därmed att medborgarförslaget om ett nytt idrottsgymnasium i Slite avslås.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut, GVN § 3, 2020-02-03
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, GVN2019/287,
2019-11-13
Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite, 2018-09-07
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, RS2018/952, 2020-03-10
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

3 (3)

Region

MEDBORGARFORS AO.

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018-09-07
REGION GOTLAND

Förslaget
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Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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V

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-03

GVN § 3

GVN § 3

Remiss. Medborgarförslag. Bygga och driva
ett idrottsgymnasium i Slite

GVN 2019/287
GVN au § 107

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.

Regionstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden som går ut på att Region Gotland ska bygga och driva (få
igång) ett idrottsgymnasium i Slite. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att
vilja stanna på Gotland och därför bli positivt för öns befolkningstillväxt. Företag
och elitklubbar bör samtidigt engageras.
Det finns redan ett kommunalt gymnasium på Gotland, Wisbygymnasiet/
Idrottsgymnasiet Gotland, som erbjuder idrottsutbildningar i nära samarbete med
idrottsrörelsen. Av bland annat ekonomiska, planeringsmässiga och logistiska skäl är
det svårt att bedriva undervisningen på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande
struktur och ekonomi. Region Gotland har dessutom fortsatt ett kärvt ekonomiskt
läge och nämnderna är ålagda att göra effektiviseringar. I nuläget är det därför
viktigare att se över den befintliga verksamheten, för att effektivisera och hitta bra
lösningar, än att utöka verksamheten. Förslaget är därför att regionstyrelsen bör avslå
medborgarförslaget.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog till nämnden att föreslå regionstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Chefen för gymnasie- och vuxenutbildningen Lena Nordström.
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-03

Protokollsutdrag
GVN § 3

Forts. GVN § 3
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13
Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite, 2018-09-07
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/287
13 november 2019

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över medborgarförslaget att bygga och driva ett
idrottsgymnasium i Slite
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden som går ut på att Region Gotland ska bygga och driva (få
igång) ett idrottsgymnasium i Slite. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att
vilja stanna på Gotland och därför bli positivt för öns befolkningstillväxt. Företag
och elitklubbar bör samtidigt engageras.
Det finns redan ett kommunalt gymnasium på Gotland, Wisbygymnasiet/
Idrottsgymnasiet Gotland, som erbjuder idrottsutbildningar i nära samarbete med
idrottsrörelsen. Av bland annat ekonomiska, planeringsmässiga och logistiska skäl är
det svårt att bedriva undervisningen på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande
struktur och ekonomi. Region Gotland har dessutom fortsatt ett kärvt ekonomiskt
läge och nämnderna är ålagda att göra effektiviseringar. I nuläget är det därför
viktigare att se över den befintliga verksamheten, för att effektivisera och hitta bra
lösningar, än att utöka verksamheten. Förslaget är därför att regionstyrelsen bör avslå
medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden den 25 oktober 2019. Förslaget går ut på att Region
Gotland ska bygga och driva (få igång) ett idrottsgymnasium i Slite. Detta eftersom
Slite bland annat har ishall, idrottshallar och fotbollsplan. Företagen och
elitklubbarna föreslå bli engagerade. Enligt förslaget så kommer ungdomar att stanna
kvar på ön samtidigt som befolkningsökningen på Gotland gynnas.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör Region Gotlands utbildning inom
det offentliga skolväsendet för gymnasieskolan och detta är utgångspunkten för
yttrandet:
Utbildningar i gymnasieskolan består av 18 nationella program. Inom programmen
finns inriktningar, särskilda varianter samt gymnasial lärlingsutbildning. Utöver de
nationella programmen finns bland annat idrottsutbildningar, som är en möjlighet för
elever att kombinera sin gymnasieutbildning med idrott på hög nivå.
Det finns sedan årsskiftet 2011/2012 två varianter av idrottsutbildningar på
gymnasial nivå enligt gymnasieförordningen1, vars bestämmelser kommunala och
enskilda anordnare är ålagda att följa. Dessa utbildningar benämns
riksidrottsgymnasier (RIG)2 och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)3.
Vissa gymnasier erbjuder även lokala varianter av idrottsutbildningar (LIU) som läses
inom ramen för det individuella valet. Det ska påpekas att samtliga
idrottsutbildningar är frivilliga verksamheter för kommunerna.
Även om en elev går en idrottsutbildning så går eleven först och främst på ett
nationellt program. Det som skiljer ut en idrottsutbildning är att den har en tydlig
elitidrottskaraktär, skolan får erbjuda ämnet specialidrott och skolan får erbjuda fler
kurser i idrott jämfört med vad som normalt ingår.
För tydlighetens skull är det viktigt att reda ut begreppet idrottsgymnasium, eftersom
begreppet kan missförstås. Det finns inga särskilda gymnasieskolor med endast
idrottselever i Sverige utan eleverna går i vanliga klasser, på något av de 18 nationella
programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger vissa elever
möjligheter att utvecklas till en hög nivå inom sin idrott med målet att bli
elitidrottare. Så för att förslaget ska vara möjligt så behöver alltså en helt vanlig
gymnasieskola startas upp i Slite, med de nationella program som anses behövas för
att locka elever till idrottsutbildningen.
Ett, åtminstone hypotetiskt, alternativ till en ny skola är att bedriva idrottsutbildning i
Slite som en filial till Wisbygymnasiet i Visby, men det skulle innebära att
elever/lärare behöver slussas fram och tillbaka mellan orterna. På Wisbygymnasiet
finns det dessutom redan ett ”idrottsgymnasium”, nämligen Idrottsgymnasiet
Gotland, som erbjuder idrottsutbildningar i kombination med nationella program4.
Det är viktigt att poängtera att Idrottsgymnasiet Gotland inte är ett eget gymnasium,
utan att det endast är en del inom ramen för Wisbygymnasiets verksamhet som
bedriver idrottsutbildning. Wisbygymnasiet är för övrigt Gotlands enda kommunala
gymnasieskola och Gutegymnasiet är Gotlands enda fristående gymnasieskola.
Idrottsgymnasiet Gotland (Wisbygymnasiet) erbjuder sporterna fotboll och
innebandy kopplat till två nationella program, samhällsvetenskapsprogrammet och
barn- och fritidsprogrammet. Detta går under benämningen nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU). Utöver detta erbjuds eleverna andra lokala
idrottsutbildningar (LIU samt LIU-T) för ett flertal andra idrotter som ishockey,
friidrott, orientering och handboll. Eleverna på Idrottsgymnasiet Gotland utbildar sig
inom 10 olika idrotter just nu men upp till 14 olika idrotter kan erbjudas på Gotland5.

Gymnasieförordningen kap 5 § 23 och § 27
Riksidrottsgymnasier (RIG) är riksrekryterande, eleverna kan söka till dessa oavsett var eleven bor.
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är utbildningar på regional och lokal nivå. Dessa utbildningar har inte
riksrekrytering men eleverna kan söka utbildningen inom ramen för frisök
4 Länk till information om Idrottsgymnasiet Gotland (Wisbygymnasiet): https://www.gotland.se/idrottsgymnasie (hämtad 201911-04)
5 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Erbjudna gymnasieutbildningar 2019/2020
1
2
3

2 (5)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/287

Idrottsgymnasiet Gotland bedriver största delen av sin utbildning i och kring Visby.
Vissa av de idrottsläger som anordnas bedrivs däremot på andra orter. Bland annat i
Fårösund (årskurs 1) och i Slite (årskurs 2)6 och då man använder de idrottsplatser
som finns på orterna. Av bland annat ekonomiska och logistiska skäl är det svårt att
bedriva mer av undervisningen på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur
och ekonomi.
De senaste åren har dessutom mycket arbete lagts ner på att samla all verksamhet för
Wisbygymnasiet på Solrosenområdet i södra Visby och på detta sätt skapa en
geografiskt samlad skola som både elever och lärare efterfrågar. Det ger
Wisbygymnasiet också möjlighet att mer effektivt använda sina lokaler, bland annat
gällande schemaplaneringsarbetet för elever, lärare och lokaler7.
Idrottsgymnasiet Gotland-modellen bygger på ett nära samarbete mellan aktörer som
Wisbygymnasiet (NIU, LIU, LIU-T), Gutegymnasiet (LIU, LIU-T) Gotlands
idrottsförbund (distriktsorganisationen för idrotten på Gotland),
specialdistriktsförbund och föreningar (alltså idrottsrörelsen på Gotland).
Tillsammans och i nära samarbete ansvarar aktörerna för elevernas sociala trygghet,
idrottsliga och skolmässiga utveckling. Detta är ett väl inarbetat.
Elevantal och söksiffror läsåret 2019/2020

För ärendet kan det även vara relevant att veta hur det ser ut gällande söksiffror och
antal elever (antagna elever) till idrottsutbildningar.
Elevantal läsåret 2019/2020 på Idrottsgymnasiet Gotland (Wisbygymnasiet)8 :
Idrottsutbildning
NIU
LIU
LIU-T

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
11
20
15
8
22
13
12
4
*

Totalt antal elever
46
43
16

* LIU-T fanns ej som val.

Wisbygymnasiet har cirka 1500 elever (läsåret 2019/2020). Idag går 105 elever en
idrottsutbildning vid sidan av sitt nationella program.
Relevanta söksiffor läsåret 2019/2020
Totala söksiffror till idrottsutbildning på Gotland: När den preliminära ansökan var klar till
höstterminen 2019 så hade totalt 37 elever sökt NIU-plats, varav 12 elever erbjudits
plats på Wisbygymnasiet/Idrottsgymnasiet Gotland9. Till LIU och LIU-T hade 11
respektive sju elever totalt sökt plats. Därefter sker en omvalsperiod och elever kan
ändra sina val, med mera. Det är därför en skillnad på söksiffror, preliminära
antagningssiffror och på slutliga antagningssiffror.
Söksiffror från fastlandet till idrottsutbildning på Gotland: När det gäller fastlandselever så
sökte tre elever NIU-plats på Gotland läsåret 2019/202010. Det brukar även vara
några ansökningar till LIU ishockey från fastlandet - men sammanfattningsvis är det
inte speciellt många fastlandselever som söker till idrottsutbildningen som finns på
Gotland.

Enligt uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-07
GVN § 26 ”Lokaler för Wisbygymnasiet 2017-2023”, 2017-03-23 samt tjänsteskrivelse som föreligger beslutet
8 Uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-07
9 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Organisation gymnasieskolan antagning höstterminen 2019”, 201903-15
10 Enligt uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-13
6
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Söksiffror från Gotland till utbildning på fastlandet: Efter den preliminära
ansökningsperioden för 2019/2020 så hade totalt 64 gotländska elever sökt
gymnasieutbildning på fastlandet11. Dessa siffror gäller alltså till nationella program i
annan kommun. Eftersom eleverna söker idrottsutbildning direkt via de olika
specialidrottsförbunden (som sköter urval och antagning) så är det svårt att få exakta
siffror på hur många av dessa elever som söker en idrottsutbildning (uppskattningsvis
c:a 10 elever)12.
Bedömning

Då det redan finns ett kommunalt gymnasium som erbjuder idrottsutbildningar på
Gotland så kan det vara svårt att hitta anledningar till att använda kommunala
skattemedel för att starta ett nytt. Av bland annat ekonomiska, planeringsmässiga och
logistiska skäl är det dessutom svårt att bedriva undervisningen på annan ort än i
Visby, utifrån nuvarande struktur och ekonomi.
Regionstyrelsen har tidigare tydligt signalerat13 att inga tilläggsanslag/äskanden
kommer medges för att bedriva idrottsutbildning (gällande NIU-verksamhet) på
Gotland utan medlen måste i så fall tas från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens tilldelade ram. Alltså får det antas att om ett nytt
idrottsgymnasium ska kunna bedrivas så behöver medlen tas från annan verksamhet,
om inte regionstyrelsen gör en annan bedömning idag.
Region Gotland har fortsatt ett kärvt ekonomiskt läge och nämnderna är ålagda att
göra effektiviseringar (besparingar). I nuläget är det därför viktigare att se över den
befintliga verksamheten, för att effektivisera och hitta bra lösningar, än att utöka
verksamheten. Behovet av effektivisering har ju dessutom varit en av grundstenarna
när Wisbygymnasiets verksamhet har samlats till ett och samma område.
Underlaget av elever är begränsat på Gotland och idrottsutbildningar är en ganska
smal utbildning som i dagsläget lockar ca 50 elever per läsår (söksiffror) till
Idrottsgymnasiet Gotland / Wisbygymnasiet. Det bör påpekas att det inte handlar
om unika elever, eftersom en elev kan söka flera olika idrottsutbildningar.
Det är samtidigt endast ett fåtal fastlandselever som söker till Gotland för att gå
någon av de redan befintliga idrottsutbildningarna. Troligtvis skulle därför inte ett
nytt idrottsgymnasium i Slite påverka inflödet av elever från fastlandet. Det kan vara
så att det behövs mer övergripande samhällsåtgärder för att åstadkomma en
befolkningsökning. Det är elevens intresse och val som bör utgöra underlag för
utbudet av utbildningar.
Den sammanlagda bedömningen är att medborgarförslaget därför bör avslås.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13
Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite, 2018-09-07
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Bilaga:
Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Organisation gymnasieskolan antagning höstterminen 2019”, 201903-15
12 Elever måste ansöka till en idrottsutbildning både genom en uttagning i den aktuella idrotten och genom en ansökan till ett
nationellt program med sedvanligt urval. Eleverna söker först till idrottsutbildningen, därefter till det nationella programmet.
13 RS § 380 2012-12-18
11
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RS AU § 99

Medborgarförslag. Bygga och driva ett
idrottsgymnasium i Slite

RS 2018/952

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Medborgarförslaget avslås.

Jörgen Pettersson har inkommit i ett medborgarförslag till Region Gotland gällande
att bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite. Där finns sportanläggningar för ett
flertal olika sporter samlat. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att söka
sig till Gotland från andra delar av landet och få gotländska ungdomar att stanna
kvar, vilket skulle vara positivt för öns befolkningstillväxt. Det skulle även gynna
företag och elitklubbar som engagerar sig i detta.
Begreppet idrottsgymnasium innebär inte att det finns särskilda gymnasieskolor i
Sverige med endast idrottselever utan eleverna går i vanliga klasser, på något av de
18 nationella programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger
vissa elever möjligheter att vid sidan om ordinarie program utvecklas till en hög nivå
inom sin idrott med målet att bli elitidrottare. Idrottsutbildningar är helt frivilliga
verksamheter för kommunerna.
De senaste åren har all verksamhet för Wisbygymnasiet samlats på Solrosen-området
i södra Visby av bland annat ekonomiska och logistiska skäl då nämnderna ålagts
effektiviseringar/besparingar. Bedömningen är därför att det är svårt att bedriva mer
av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur och
ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter det, förlägga lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Då det redan finns ett kommunalt gymnasium som erbjuder idrottsutbildningar på
Gotland är det svårt att motivera att kommunala skattemedel används för att starta
ett till. Region Gotland har fortsatt ett kärvt ekonomiskt läge och nämnderna är
ålagda att göra effektiviseringar (besparingar). Behovet av effektivisering har varit en
av anledningarna när Wisbygymnasiets verksamhet samlats till ett och samma
område.

forts
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Ett alternativ till ett nytt idrottsgymnasium skulle kunna vara att bedriva idrottsutbildning i Slite som en filial till Wisbygymnasiet i Visby. Det skulle innebära att
elever och lärare behöver slussas fram och tillbaka mellan orterna vilket riskerar
innebära en merkostnad. Av bland annat ekonomiska och logistiska skäl är det därför
svårt att bedriva mer av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån
nuvarande struktur och ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter
det, förlägga lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningens sammanlagda bedömning är därmed att medborgarförslaget om ett nytt idrottsgymnasium i Slite avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2018-09-07
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-02-03, § 3
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
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Nils Erik Selin
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Uppdrag att revidera tillväxtprogrammet 2016-2020
Förslag till beslut



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt program för
perioden 2021-2027 som ersätter nuvarande Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020.

Sammanfattning

Gotlands nuvarande tillväxtprogram antogs av kommunfullmäktige den 16 november
2016. Framtagandet av programmet var ett förhållandevis omfattande arbete som
involverade berörda organisationer i såväl offentlig som i privat och ideell sektor.
Programmet har varit verkningsfullt och i stora drag ersatt Vision 2025 som en
regional utvecklingsstrategi under åren 2016-2020, samt inkorporerat det statliga
näringslivspaketet Hållbara Gotland.
I samband med att tillväxtprogrammets tid löper ut 2020 så behöver det ersättas av
ett nytt samhandlingsprogram som samlar det gotländska tillväxtarbetet och
aktörerna de kommande åren. Det nya programmet kommer således att bli ett av
flera sektorsprogram som ska syfta till att genomföra regionens regionala
utvecklingsstrategi som är under utarbetande.
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, kommer färdigställas och beslutas om
under 2020. Arbetet med ett nytt tillväxtprogram kommer till fullo utgå från de
övergripande målsättningar och strategier som uttrycks i RUS. Det kommer också att
fånga upp de områden för utvecklad samverkan som definierades i det s.k. handslag
som Region Gotland tillsammans med näringslivets organisationer arbetat fram.
I den kommande programperioden för EU:s sammanhållningspolitik så trycker man
från EU:s sida på att det är viktigt att det finns en regional innovationsstrategi, eller
som man också kan uttrycka det ”en Smart Specialiserings Strategi, S3”.
Bedömningen är att för att i framtiden ha bra förutsättningar för att kunna
tillgodogöra sig de möjligheter som EU:s program erbjuder, framförallt den regionala
utvecklingsfonden, så behöver innovationsfrågorna och arbetet med smart
specialisering belysas som en viktig del i ett nytt tillväxtprogram.
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För att programmet ska kunna ta vägledning ur RUS som arbetet med en ny
programperiod för EU:s sammanhållningspolitik föreslås arbetet ske under hösten.
En beredning beräknas då kunna ske i regionstyrelsen den 16 december 2020, för att
sedan antas i regionfullmäktige vid det första sammanträdet under 2021.
Bedömning

En revidering av tillväxtprogram för Gotland är en väsentlig del i ett framtida
genomförande av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Revideringen bör ske i en
process som ägs av Regionstyrelsen, men som också ska ske i samverkan med
berörda myndigheter och organisationer i såväl näringsliv som delar av ideell sektor,
genom Tillväxtrådet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att utifrån ovanstående bör förvaltningen få i
uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till tillväxtprogram, som skall ersätta det
nuvarande Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Uppdrag att revidera tillväxtprogrammet
2016-2020
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Regionalt utvecklingsutskotts beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

En revidering av tillväxtprogram för Gotland är en väsentlig del i ett framtida
genomförande av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Revideringen bör ske i en
process som ägs av Regionstyrelsen, men som också ska ske i samverkan med
berörda myndigheter och organisationer i såväl näringsliv som delar av ideell sektor.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att utifrån ovanstående bör förvaltningen få i
uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till tillväxtprogram, som skall ersätta det
nuvarande Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet begär komplettering av skrivelsen och ärendet överlämnas till
regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderade handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02
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Catrine Wikström

Regionstyrelsen

Information. Vägar till hållbar utveckling - information om
ansökan om medel till regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

Att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska vara en integrerad del i det
regionala tillväxtarbetet och ligga till grund för alla prioriteringar inom den regionala
tillväxtpolitiken har de senaste åren varit en tydlig ambition. Det har återspeglats i
den lagstiftning som styr politikområdet samt i de årliga villkorsbeslut som
regionerna får av regeringen. I linje med detta fattade Riksdagen i december 2019
beslut om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken:
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en
hållbar utveckling i alla delar av landet”.
Som en del av denna utveckling och i enlighet med det nya målet fick Tillväxtverket
sommaren 2019 regeringens uppdrag att stärka och utveckla arbetet med hållbarhet i
det regionala tillväxtarbetet. Detta görs genom en utlysning av projektmedel som
heter Vägar till hållbar utveckling. Intresserade regioner har genomfört
behovsinventeringar som ligger till grund för kommande ansökningar av
projektmedel. Region Gotland emottog i slutet av februari beskedet att regionen har
möjlighet att söka 4,7 mnkr för ett treårigt projekt. Sista ansökningsdatum har med
hänsyn till rådande pandemiläge, förlängts till och med 17 april. Tänkt projektstart är
1 juni 2020 och projektet förväntas pågå till september 2022.
Region Gotlands handläggare arbetar med ansökan utifrån innehållet i de fyra
delprojekt som utlysningen omfattar:
Delprojekt 1. Egenidentifierat insatsområde: Besöksnäringen
Delprojekt 2. Egenidentifierat insatsområde: Mat- och livsmedelsnäringarna
Delprojekt 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Delprojekt 4. Övergripande omställningsarbete
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Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringarna som
egenidentifierade insatsområden, det vill säga delprojekt 1 och 2. Delprojekt 3 och 4
är obligatoriska och har identifierats av Tillväxtverket.
Projektet Vägar till hållbar utveckling fokuserar på att ta ett helhetsgrepp om alla tre
hållbarhetsdimensioner, sociala, miljömässiga och ekonomiska samt utgår från att
analys av insatser och aktiviteter sker med intersektionellt perspektiv avseende kön,
ålder, bakgrund och plats.
I september ska en genomförandeplan för projektet lämnas till Tillväxtverket.
Genomförandeplanen har som syfte att strukturera genomförandet av insatser inom
projektet och ska innehålla en mer utvecklad målstyrning och en tydlig
förändringslogik. Projektets insatser ska göra avtryck i samhället och ha potential att
få bestående effekter. Genomförandeplanen ska tydliggöra hur delprojekten relaterar
till hållbarhet med särskild tyngdpunkt på målkonflikter, hur de tre
hållbarhetsdimensionerna påverkar och påverkas av det valda ämnesområdet samt
hur hållbarhet kan vara en hävstång för tillväxtarbetet.
Ärendebeskrivning

Inom ramen för projektet ska Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig
aktör genomföra kunskaps-, samverkans- och finansieringsinsatser som ska bidra till
en hållbar utveckling genom höjd kunskapsnivå, tillämpning av nya arbetssätt och
metoder, stärkt samverkan för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.
Delprojekt 1 och 2
Aktiviteter inom delprojekt 1 och 2, det vill säga besöksnäringen och mat- och
livsmedelsnäringarna, syftar till att stötta näringarna i att möta identifierade
hållbarhetsutmaningar och att integrera sociala-, miljömässiga och ekonomiska
hållbarhetsdimensioner och ett intersektionellt förhållningssätt i sin utveckling.
Delprojekt 3
Delprojekt 3 handlar om att hållbarhetssäkra hanteringen av företagsstöd,
projektmedel och kommersiell service inklusive sammanhållningspolitiken med målet
att främja en hållbar strukturomvandling och utveckling av det regionala näringslivet.
Detta avser ett internt utvecklingsarbete med att kvalitetssäkra hanteringen av
projektmedel- och företagsstöd så att alla tre hållbarhetsdimensioner integreras som
en naturlig del i finansieringsprocesserna avseende planering, beslut, genomförande,
uppföljning och utvärdering.
Delprojektet har även en extern del som avser en tematisk utlysning som riktar sig till
aktörer som vill jobba med insatser som ska bidra till att stärka näringslivets
möjligheter att utveckla nya och hållbara verksamheter, affärsmodeller och
marknader. Utlysningen innebär att en andel av Region Gotlands 1:1-medel
öronmärkas för dessa insatser. Exempel på relevanta kriterier för utlysningen är
generellt hållbart företagande och projekt som adresserar utmaningar utifrån sociala,
miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Mer specifikt kan det exempelvis vara
insatser som driver på och underlättar omställning till hållbar och fossilfri produktion
av varor, tjänster och transporter, operativa och strategiska insatser som främjar
jämställdhet, integration och mångfald på arbetsplatser och i företag samt insatser
som främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och
teknikutveckling för omställningsarbete och ökad hållbarhet.

2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1351

Utlysningen har planerats att utgå från en trappstegsmodell omfattande 3 mnkr år
2020, 5 mnkr år 2021 och 7 mnkr år 2022. Med hänsyn till rådande pandemiläge kan
utlysningen dock behöva planeras om.
Delprojekt 4
Aktiviteter inom delprojekt 4, övergripande omställningsarbete, syftar till att stärka
Region Gotland i sin roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Som regionalt
utvecklingsansvarig aktör har Region Gotland, genom avdelningen regional
utveckling, ansvar för att planera, leda och samordna genomförande och uppföljning
av den regionala tillväxtpolitiken.
Det nya målet och förtydligandet av politikområdet innebär en tydligare
direktionalitet, dvs en ökad tydlighet i att riktningen för den regionala tillväxtpolitiken
är en hållbar utveckling. Med detta uppstår behovet att utveckla avdelningens
organisering och styrning av uppdraget för att på bästa sätt bidra till en social,
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling som också främjar en hållbar
strukturomvandling och utveckling av näringslivet. Projektet Vägar till hållbar
utveckling tar alltså sin utgångspunkt i avdelningens uppdrag att genomföra det
regionala utvecklingsansvaret och behovet av att genomföra ett internt övergripande
omställningsarbete för att på ett bra sätt bidra till en hållbar utveckling på Gotland.
Projektets effekter på lång sikt (år 2040) förväntas bli en ökad mångfald i det
gotländska näringslivet, ökad tillit till att regionala tillväxtprocesser omfattar och tar
hänsyn till alla grupper i samhället samt ett mer diversifierat och mer
omställningsbenäget näringsliv, särskilt vad gäller besöksnäringen och mat- och
livsmedelsnäringarna.
Kommande politiska beslut
Ett beslutsärende med två delar avseende projektet planeras i nuläget.
1. Att, i enlighet med behovsinventeringens intentioner, medfinansiera det
treåriga projektet Vägar till hållbar utveckling för att hållbarhetssäkra det
regionala tillväxtarbetet med 1:1-medel motsvarande 50 %, det vill säga 4,7
mnkr.
2. Att för den tematiska utlysningen Tellus Gotland, med kriterier för
omställningsarbete utifrån de tre hållbarhetdimensionerna, öronmärka medel
ur anslag 1:1 med ca 12 -15 mnkr kronor under perioden 2020-2022.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att insatser inom projektet Vägar till hållbar utveckling är
nödvändiga för att stärka och utveckla arbetet med hållbar utveckling utifrån alla tre
hållbarhetsdimensioner i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Insatserna
bedöms även bidra till målen i gällande tillväxtprogram och kommande regional
utvecklingsstrategi.
Vidare antas en högre grad av integrering av sociala och miljömässiga perspektiv i det
regionala tillväxtarbetet generellt ha en positiv betydelse utifrån barnkonventionen, ur
ett genus-, klimat/energi och miljö- samt ur ett integrations- och
mångfaldsperspektiv.
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Uppsala universitet Campus Gotland
Enheten för hållbar tillväxt
Enheten för samhällsplanering
Enheten för social hållbarhet
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Regionstyrelsen godkänner informationen.

Att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska vara en integrerad del i det
regionala tillväxtarbetet och ligga till grund för alla prioriteringar inom den regionala
tillväxtpolitiken har de senaste åren varit en tydlig ambition. Det har återspeglats i
den lagstiftning som styr politikområdet samt i de årliga villkorsbeslut som
regionerna får av regeringen. I linje med detta fattade Riksdagen i december 2019
beslut om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken:
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet”.
Som en del av denna utveckling och i enlighet med det nya målet fick Tillväxtverket
sommaren 2019 regeringens uppdrag att stärka och utveckla arbetet med hållbarhet i
det regionala tillväxtarbetet. Detta görs genom en utlysning av projektmedel som
heter Vägar till hållbar utveckling. Intresserade regioner har genomfört behovsinventeringar som ligger till grund för kommande ansökningar av projektmedel.
Region Gotland emottog i slutet av februari beskedet att regionen har möjlighet att
söka 4,7 mnkr för ett treårigt projekt. Sista ansökningsdatum har med hänsyn till
rådande pandemiläge, förlängts till och med 17 april. Tänkt projektstart är 1 juni 2020
och projektet förväntas pågå till september 2022.
Region Gotlands handläggare arbetar med ansökan utifrån innehållet i de fyra
delprojekt som utlysningen omfattar:
-

Delprojekt 1. Egenidentifierat insatsområde: Besöksnäringen
Delprojekt 2. Egenidentifierat insatsområde: Mat- och livsmedelsnäringarna
Delprojekt 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Delprojekt 4. Övergripande omställningsarbete

Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringarna som egenidentifierade insatsområden, det vill säga delprojekt 1 och 2. Delprojekt 3 och 4 är
obligatoriska och har identifierats av Tillväxtverket.
forts
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Projektet Vägar till hållbar utveckling fokuserar på att ta ett helhetsgrepp om alla tre
hållbarhetsdimensioner, sociala, miljömässiga och ekonomiska samt utgår från att
analys av insatser och aktiviteter sker med intersektionellt perspektiv avseende kön,
ålder, bakgrund och plats.
I september ska en genomförandeplan för projektet lämnas till Tillväxtverket.
Genomförandeplanen har som syfte att strukturera genomförandet av insatser inom
projektet och ska innehålla en mer utvecklad målstyrning och en tydlig förändringslogik. Projektets insatser ska göra avtryck i samhället och ha potential att få bestående
effekter. Genomförandeplanen ska tydliggöra hur delprojekten relaterar till hållbarhet
med särskild tyngdpunkt på målkonflikter, hur de tre hållbarhetsdimensionerna
påverkar och påverkas av det valda ämnesområdet samt hur hållbarhet kan vara en
hävstång för tillväxtarbetet.
Förvaltningens bedömning är att insatser inom projektet Vägar till hållbar utveckling
är nödvändiga för att stärka och utveckla arbetet med hållbar utveckling utifrån alla
tre hållbarhetsdimensioner i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Insatserna
bedöms även bidra till målen i gällande tillväxtprogram och kommande regional
utvecklingsstrategi.
Vidare antas en högre grad av integrering av sociala och miljömässiga perspektiv i det
regionala tillväxtarbetet generellt ha en positiv betydelse utifrån barnkonventionen, ur
ett genus-, klimat/energi och miljö- samt ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02
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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Stiftelsen Körsbärsgården pedagogik – Ansökan om stöd ur
kultursamverkansmodellen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att avslå stiftelsens ansökan.

Sammanfattning

Stiftelsen Körbärsgården pedagogik ansöker om ett årligt verksamhetsstöd 400 000
kr inom kultursamverkansmodellen. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås på
grund av medelsbrist.
Ärendebeskrivning

Stiftelsen driver verksamheten vid Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark i
Sundre. Verksamheten har sedan 2010 bedrivits i form av enskild firma av makarna
Marita och Jon Jonsson, helt på privat initiativ och med privata arbetsinsatser och
egna ekonomiska resurser. Verksamheten har, med undantag för ett fåtal mindre
kontantbidrag för programverksamhet, inte ansökt om eller uppburit något
ekonomiskt stöd från Region Gotland. Verksamheten har däremot under ett flertal år
erhållit stöd för den barnpedagogiska verksamheten från Allmänna arvsfonden. Till
verksamheten finns en vänförening.
Verksamheten står inför ett generationsskifte och av den anledningen har stiftelsen
bildats för att garantera kontinuitet och ett bredare ägande och inflytande. Och av
samma anledning söker stiftelsen nu ett offentligt verksamhetsstöd.
Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik bildades och registrerades vid länsstyrelsen i
Stockholm 2019. Stiftelsens ändamål är ”att utan vinstsyfte främja konstupplevelser,
konst som pedagogisk form och miljö- och kretsloppstänkande och andra därmed
jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål och därmed att väcka fantasi
och kreativitet främst hos barn och unga”.
Bedömning

Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark är en väsentlig aktör på den gotländska
konstscenen. Verksamheten består i ett tiotal utställningar per säsong, en
skulpturpark och ett –galleri med fyrtiotalet permanenta verk, programverksamhet,
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1144

pedagogiska aktiviteter för barn, en mindre residensverksamhet, försäljning av konst
och litteratur och en välbesökt caféverksamhet.
Verksamheten baseras på samtida konst med en bredd av konstnärliga uttryck av
nationellt och internationellt erkända konstnärer och bedrivs med ett ekologiskt
hållbarhetsperspektiv. Körsbärsgården erbjuder, enligt förvaltningens bedömning, en
verksamhet av genomgående mycket hög kvalitet.
Körbärsgården är ett populärt besöksmål på södra Gotland. Platsen attraherar årligen
ca 18.000 besök under öppethållandesäsongen maj-september plus vissa helger under
lågsäsong..
För att kunna tillmötesgå ansökan skulle krävas att Regionfullmäktige tillskjuter
medel till Kultur- och fritidsavdelningens budget eller att medel tas inom
avdelningens ram.
Ansökan avser uttryckligen medel ur Kultursamverkansmodellen. Att inbegripa
Körsbärsgården i denna delvis statligt finansierade modell är teoretiskt möjligt och
det är enligt Statens Kulturråd upp till varje region att bedöma vilka professionella
aktörer som kan omfattas. När Kultursamverkansmodellen infördes 2011 ingick de
länsinstitutioner som fram till dess hade erhållit statligt kulturstöd. Modellens avsikt
var att överföra resurser, ansvar och bedömningar från statlig till regional nivå. Varje
region kan, utan särskild statlig överprövning och så länge verksamheten bedrivs på
professionell nivå, förändra fördelningen av resurser i modellen och välja att
prioritera, inkludera eller t.o.m. exkludera aktörer i modellen. Några större
förändringar i fördelningen av medel har dock inte skett. Dock har några regioner
tagit in nya aktörer i modellen efter 2011 och då även inkluderat ett eget
medelstillskott. Om en aktör ska inkluderas i modellen krävs att medel tillskjuts,
alternativt att medel i modellens budget omfördelas, d.v.s. att anslaget till övriga
institutioner i modellen minskas.
Även om ansökan avser verksamhetsbidrag inom Kultursamverkansmodellen kunde,
vid ett eventuellt tillstyrkande, medel anvisas från andra delar av Kultur- och
fritidsavdelningens budget. Så skedde när t ex Stiftelsen Bergmancenter år 2015
beviljades ett årligt anslag i samma storleksordning som Stiftelsen Körsbärsgården nu
ansöker om. Tillstyrkandet av Bergmancenters ansökan möjliggjordes genom en
ramförstärkning av dåvarande Kultur- och fritidsnämndens budget.
Någon sådan ramförstärkning bedöms inte var möjlig och förvaltningen ser därför
ingen möjlighet att tillstyrka stiftelsens ansökan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen beslutar att avslå stiftelsens ansökan.

Stiftelsen Körbärsgården pedagogik ansöker om ett årligt verksamhetsstöd
400 000 kr inom kultursamverkansmodellen. Förvaltningen föreslår att ansökan
avslås på grund av medelsbrist.
Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark är en väsentlig aktör på den gotländska
konstscenen. Verksamheten består i ett tiotal utställningar per säsong, en skulpturpark och ett –galleri med fyrtiotalet permanenta verk, programverksamhet,
pedagogiska aktiviteter för barn, en mindre residensverksamhet, försäljning av konst
och litteratur och en välbesökt caféverksamhet.
Verksamheten baseras på samtida konst med en bredd av konstnärliga uttryck av
nationellt och internationellt erkända konstnärer och bedrivs med ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Körsbärsgården erbjuder, enligt förvaltningens bedömning, en
verksamhet av genomgående mycket hög kvalitet.
Körbärsgården är ett populärt besöksmål på södra Gotland. Platsen attraherar årligen
ca 18.000 besök under öppethållandesäsongen maj-september plus vissa helger under
lågsäsong..
För att kunna tillmötesgå ansökan skulle krävas att regionfullmäktige tillskjuter medel
till kultur- och fritidsavdelningens budget eller att medel tas inom avdelningens ram.
Ansökan avser uttryckligen medel ur Kultursamverkansmodellen. Att inbegripa
Körsbärsgården i denna delvis statligt finansierade modell är teoretiskt möjligt och
det är enligt Statens Kulturråd upp till varje region att bedöma vilka professionella
aktörer som kan omfattas. När Kultursamverkansmodellen infördes 2011 ingick de
länsinstitutioner som fram till dess hade erhållit statligt kulturstöd. Modellens avsikt
var att överföra resurser, ansvar och bedömningar från statlig till regional nivå. Varje
region kan, utan särskild statlig överprövning och så länge verksamheten bedrivs på
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professionell nivå, förändra fördelningen av resurser i modellen och välja att prioritera, inkludera eller t.o.m. exkludera aktörer i modellen. Några större förändringar i
fördelningen av medel har dock inte skett. Dock har några regioner tagit in nya
aktörer i modellen efter 2011 och då även inkluderat ett eget medelstillskott. Om en
aktör ska inkluderas i modellen krävs att medel tillskjuts, alternativt att medel i
modellens budget omfördelas, d.v.s. att anslaget till övriga institutioner i modellen
minskas.
Även om ansökan avser verksamhetsbidrag inom Kultursamverkansmodellen kunde,
vid ett eventuellt tillstyrkande, medel anvisas från andra delar av kultur- och fritidsavdelningens budget. Så skedde när t ex Stiftelsen Bergmancenter år 2015 beviljades
ett årligt anslag i samma storleksordning som Stiftelsen Körsbärsgården nu ansöker
om. Tillstyrkandet av Bergmancenters ansökan möjliggjordes genom en ramförstärkning av dåvarande kultur- och fritidsnämndens budget.
Någon sådan ramförstärkning bedöms inte var möjlig och förvaltningen ser därför
ingen möjlighet att tillstyrka stiftelsens ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, kulturstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V).
Att 400 000kr ska skjutas till Körsbärsgårdens verksamhet genom att 400 000 kr
tillförs kulturbudgeten från 2021 och att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
utreda formerna för finansiering och återkomma med det till budgetberedningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Meit
Fohlins yrkanden och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls. Votering
begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag och nejröst för Meit Fohlins yrkanden. 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), Filip Reinhag (S) och Thomas
Gustafson (V). Utvecklingsutskottet föreslår att avslå stiftelsens ansökan.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-31
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Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Kulturplan 2021-2024 Remiss
Förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningens förslag till remissupplaga av Kulturplan 2021-2024 och
att utlysa möjligheten för övriga nämnder såväl som för kulturaktörer och
allmänheten att under perioden 1 maj – 18 juni 2020 inkomma med remissvar
godkänns.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att ett förslag till Kulturplan för åren 2021-2024 går ut på
remiss för att ge andra förvaltningar och nämnder, berörda kulturaktörer och även
den breda allmänheten möjligheter att lämna synpunkter. Föreslagen remissperiod är
1 maj – 18 juni
Ärendebeskrivning

Kultursamverkansmodellen infördes 2011. Tidigare avgjorde regeringen vilka
regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd, och dessa fick var och en
söka stöd från Kulturrådet. Kultursamverkansmodellen innebär istället att regionerna
fördelar statliga medel till regionala och lokala kulturverksamheter. Statens kulturråds
ansvar för fördelning av dessa statsbidrag till regional kulturverksamhet. definieras av
svensk författningssamling förordning (2010:2012). De statliga medel som ingår i
modellen uppgår till knappt 1,3 miljarder kronor av vilka Region Gotland för år 2020
har tilldelats 24,3 mkr. Ur regionens egen budget har 21,9 mkr avdelats för samma
ändamål, vilket innebär att modellens fördelning till de regionala kulturinstitutionerna
f.n. uppgår till 46,1 mkr.
Inför fördelningen av dessa medel skall regionen, i dialog med civilsamhälle och
kulturskapare i länet, ta fram en kulturplan som beskriver inriktningen på den
regionala kulturverksamheten. Avsikten är att främja en god tillgång till kultur för
regionens invånare.
Nu gällande kulturplan antogs av regionfullmäktige 24 oktober 2016 och gäller för
åren 2017-2020. Det är sålunda dags att utarbeta och presentera en ny kulturplan för
2021 och fyra år framåt. Enligt överenskommen tidplan skall planen utsändas på
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remiss i maj-juni och därefter bearbetas och presenteras för beslut i RSAu 23
september, RS 22 oktober och Regionfullmäktige den 16 november 2020.
Bedömning

Föreliggande förslag (bilaga) till Kulturplan omfattar åren 2021-2024. Förslaget har
utarbetats enligt Kulturrådets anvisningar, d.v.s. i dialog med det lokala kulturlivet,
med de regionala institutionerna och internt med kollegor i andra förvaltningar.
Förvaltningen har under hösten och vintern genomfört ett trettiotal dialogmöten
med institutioner, föreningar, enskilda kulturskapare och interna kollegor.
Inriktningen på arbetet har förankrats med en politisk referensgrupp (Kultur- och
fritidsberedningen) och en politisk styrgrupp, som besått av ledamöterna i
Regionstyrelsens arbetsutskott plus representanter för de tre partier som inte är
representerade där.
Planens disposition

Planen redovisar i sin inledning de lagar, villkor, prioriteringar och direktiv som styrt
planarbetet. Den ger sedan en kortfattad översikt över kulturens ställning och
omfattning och beskriver kultursamverkansmodellens konstruktion. Här bör särskilt
påpekas att kulturplanen omfattar all kultur på Gotland, inte enbart de regionala
verksamheter som omfattas av modellens finansiering. Övriga aktörer har istället
möjlighet att söka och erhålla stöd ur den primärkommunala kulturbudgeten.
Sedan följer tre fokusområden som är i princip desamma som i nuvarande plan, dock
med den förändringen att nuvarande fokusområde ”Kulturell delaktighet” har
breddats till ”Social hållbarhet”. Detta bl.a. för att anpassas till Agenda 2030 och till
den Regionala utvecklingsstrategi som utarbetas parallellt med kulturplanen. Varje
vision inleds med en Vision som beskriver ett önskat framtidsläge.
Kapitlet ”Verksamhetsområden” är tillsammans med fokusområdena planens
centrala del. Här beskrivs varje konst- och kulturområde för sig – regionala
verksamheter såväl som andra – och grunddispositionen är att redogöra för
1. Nuläge och områdesbeskrivning
2. Utvecklingsområden – utmaningar och brister som behöver förbättras
3. Mål och aktiviteter - hur dessa utmaningar skall tacklas
Förslaget är i stora delar en uppdatering av nu gällande kulturplan, men har, efter
påpekande från Kulturrådet, omarbetats i avseende på målstruktur. I tidigare plan har
mål formulerats endast på nivån Fokusområden. I förslaget finns ett relativt stort
antal mål (”Vi vill”) formulerade under såväl kapitel 3 Fokusområden som kapitel 4
Verksamhetsområden. Målen uttrycket Region Gotlands vilja och ambitioner,
aktiviteterna uttrycker vad som olika aktörer konkret ska genomföra under
planperioden.
Till varje mål finns kopplat ett antal aktiviteter (”Vi ska”). Dess formuleringar finns
med i remissversionen, men i den slutliga versionen av Kulturplanen är avsikten att
dessa aktiviteter överflyttas till en Handlingsplan, som blir förvaltningens,
institutionernas och kulturkonsulenternas arbetsdokument. Den kulturplan som
kommer att föreläggas Regionfullmäktige för beslut och presenteras för Kulturrådet
och omvärlden kommer att formges och illustreras och endast innehålla målen.
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Avslutningsvis ges en ekonomisk översikt.
Tilläggas bör att förvaltningen bedömer att vi under innevarande år kommer att
kunna införa den barnkulturgaranti som är ett mål i nu gällande kulturplan 20172021. Texten i föreliggande förlag till ny kulturplan utgår ifrån att så är fallet. Vidare
utgår kulturplanens texter från de texter som återfinna i remissversionen av RUS.
Sker förändringar i RUS så kommer naturligtvis motsvarande ändringar att göras i
Kulturplanen.
Förslag

Förvaltningens bedömning är att planens ambitioner lever upp såväl de statliga
kulturmålen och Kulturrådets anvisningar som till de politiska prioriteringar som
referens- och styrgrupp har angivit. Planen bedöms ha en ambitionsnivå som
tillfredsställer Kulturrådet utan att dess mål och aktiviteter är kostnadsdrivande.
Många förslag bygger på bättre resursutnyttjande och ökad samverkan och på
ambitioner att finna alternativ finansiering.
Planförslaget kommer, innan det presenteras för beslut under hösten, att förankras
med Kulturrådet.
Förvaltningen föreslår att Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till
Kulturplan 2021-2024 att gå ut på remiss.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning
1.1. Planeringsförutsättningar

Samtidigt som denna kulturplan tas fram genomför Regionen ett arbete med att utarbeta en
Regional Utvecklingsstrategi. Det arbetet inleddes med att göra en nulägesanalys vilken har
legat till grund för många bedömningar i denna kulturplan. I denna nulägesanalys konstateras
att megatrender som urbanisering och globalisering, värderingsförflyttningar, den digitala
utvecklingen och miljö- och klimatfrågan påverkar oss alla. Här betonas Agenda 2030, som
är central i den regionala utvecklingsstrategin och där vi ser att kulturen har en betydelse både
ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Gotlands del konstaterar analysen att vi har kvaliteter att bevara och utmaningar att möta.
Tillit, närhet och ett stort socialt kapital är värden som är stora och som vi måste bevara
liksom ett högt politiskt valdeltagande och en rikedom på föreningar. Öns attraktionskraft
med ett rikt kulturutbud och unika kultur- och naturmiljöer är en tillgång liksom en jämfört
med riket mycket positiv utveckling inom de kreativa näringarna.
Det sociala deltagandet är detta till trots en utmaning; var femte person på Gotland konstateras ha ingen eller en mycket låg social interaktion och hälften av öns äldre befolkning upplever en ofrivillig ensamhet. Den fysiska hälsan upplevs av de flesta som god men det finns
ojämlika skillnader samtidigt som en ökning av psykisk ohälsa kan ses. En stor utmaning är
den demografiska utvecklingen: inom de närmaste åren beräknas den arbetsföra befolkningen minska medan åldersgrupperna 0-18 och 65+ beräknas öka kraftigt (se diagram nedan). Dessa är områden som behöver adresseras och i många fall kan kulturen ha en betydelse
för en positiv utveckling på det sociala området, för en ökad attraktion för inflyttning och
för en förstärkt arbetsmarknad inom de kreativa näringarna.
1.2 Konst och kultur på Gotland

Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett kännetecken
för en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Tillgång till ett kulturutbud av hög kvalitet och
möjligheter till eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv, det bygger broar mellan
människor och stärker tilliten i samhället.
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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. Genom möten mellan samtida uttryck och det gotländska kulturarvet har ön en särställning som bidrar till en attraktiv och livskraftig mylla för innovation och tillväxt liksom
för social samvaro och personlig utveckling.
Kulturarvet är rikt och unikt 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, rikedom 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.
Tillgången till skapande kulturaktiviteter, till kultur i skolan och läs- och språkutveckling är
viktiga delar för goda uppväxtvillkor. Kulturutbudet är mycket rikt för barn, för vuxna och
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äldre, men för gruppen ungdomar och unga vuxna behöver tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande förbättras.
Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom kulturella och kreativa
verksamheter har skett de senaste åren1. På ön finns drygt 1.000 aktiva företag inom de kreativa näringarna. Med en stark kulturell infrastruktur och ett stort antal kreativa kulturskapare
har en positiv utveckling inom dessa näringar stor betydelse för hållbar tillväxt och attraktiva
livsmiljöer.
Kulturen är en stark reseanledning och våra besökare är flitiga kulturkonsumenter. Det omfattande utbudet medför att konkurrensen om publiken blir stor, men samtidigt finns ingen
grannkommun att enkelt resa till varför kulturkonsumtionen oftast stannar inom regionen.

1.2 Kulturell infrastruktur

Landskapet och länet Gotland, som den 1 januari 2011 blev Region Gotland, ansvarar för de
områden som tidigare var både primärkommunala och landstingskommunala uppgifter. På
grund av att regionen består av endast en enda kommun där det regionalt- och det kommunalt finansierade riktar sig till en och samma befolkning omfattar kulturplanen hela regionens
kulturliv. Finansieringen genom kultursamverkansmodellen omfattar dock endast de regionala institutionerna (se 1.2.1 nedan). Kulturplanens mål och ambitioner är därför tvingande
för dessa, medan de för det ideella och det fria professionella aktörerna ska ses som vägledande. Planens mål och skrivningar är också vägledande kriterier för utgivandet av kulturstöd
inom den primärkommunala verksamheten.
Samverkan är, tillsammans med ett tydligt politiskt ledarskap, nyckeln och den avgörande
framgångsfaktorn. Området är komplext och kräver såväl ett starkt engagemang som initiativkraft och förändringsbenägenhet, både från politiskt håll och från verksamheterna själva.
1.2.1 Regional kultur inom regionen

Till den regionala delen hör de institutioner och verksamheter som erhåller både statligt och
regionalt stöd och som ingår i kultursamverkansmodellen. Här finns en kvalitetsmässig spets
och en stor professionell kompetens. Institutionerna har i sitt uppdrag att också vara en
resurs för det fria kulturlivet. De regionala kulturinstitutionerna är Gotlands museum,
Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken), Länsteatern på Gotland, Film på Gotland,
Gotlands länsbibliotek, samt kulturkonsulenter som bedriver konst- och kulturfrämjande
verksamhet.
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1.2.2 Primärkommunal kulturverksamhet inom regionen

Till den primärkommunalt understödda kulturen räknar vi det fria kulturlivet i form av kulturorganisationer och de många fria kulturskaparna, ideella såväl professionella inom de kreativa näringarna. Dessa arbetar enskilt, i företag, föreningar eller grupper och verkar utanför
institutionerna. Region Gotlands kulturenhet ansvarar för primärkommunal kulturverksamhet och för utvecklingsarbete och samverkan med andra politikområden. Folkbiblioteken
representeras av ett integrerat folk- och universitetsbibliotek samt distriktsbibliotek och en
bokbuss. Nämnas bör också Kulturskolan, Fenix ungkulturhus och Arkivcentrum Gotland.

1

Enligt statistik från Tillväxtverket
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1.2.3 Statliga institutioner på Gotland

Riksantikvarieämbetet är lokaliserat till Visby och är den statliga myndighet som ansvarar för
frågor rörande kulturarv och kulturmiljö. Länsstyrelsen på Gotland har ett övergripande
myndighetsansvar för samma område. Riksarkivet är den statliga delen av Arkivcentrum
Gotland. Uppsala Universitet omnämns nedan under 1.2.5.
1.2.4 Kulturorganisationer

Föreningslivet på ön är rikt och aktivt. Inom kultursektorn återfinns cirka 250 föreningar
och organisationer inom alla konst- och kulturområden, verksamhetsinriktade såväl som arrangörsföreningar. Inom kulturarvsområdet och på landsbygden är föreningsverksamheten
särskilt omfattande med bland annat sjuttiotalet hembygdsföreningar och ett sextiotal
bygdegårdsföreningar som fungerar som bygdens sociala mötesplats. Härutöver finns ett
stort antal privata aktörer och företag som i olika organisationsformer bedriver professionell
kulturverksamhet.
1.2.5 Konstnärliga och kulturella utbildningar

Estetiska utbildningar inom kulturområdet i Region Gotlands regi består av estetiska ämnen
och program i grund- och gymnasieskolan; av Kulturskolans verksamhet inom ämnesområdena musik, dans, teater, bild och film- och TV-produktion samt; av Gotlands folkhögskola
som anordnar utbildningar inom film, manus, foto, musik, textil och skrivande. Studieförbunden bedriver folkbildning och utbildningsverksamhet inom olika kulturområden och
arrangerar kulturprogram. Högre utbildningar erbjuds av Gotlands tonsättarskola och
Uppsala Universitet Campus Gotland, som inom kulturområdet arrangerar utbildningar i
arkeologi, antikvarisk byggnadsvård och speldesign.

2. Kulturpolitiska mål
Kulturplanens mål anges under kapitlen 3. Fokusområden och 4. Verksamhetsområden med
benämningen ”Vi vill”. De konkreta aktiviteter som avses genomföras under kulturplaneperioden återfinns i en Handlingsplan, som utgör en bilaga till Kulturplanen.
2.2 Nationella kulturpolitiska mål

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

De mål och prioriteringar som görs i denna kulturplan har sin grund i de nationella kulturpolitiska målen och i Region Gotlands styrdokument och kulturpolitiska prioriteringar.
De nationella kulturpolitiska målen anger att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”
För att uppnå målen anges att den nationella kulturpolitiken ska:
 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Statens kulturråd har formulerat kriterier för bidragsfördelning inom kultursamverkansmodellen. Dess kriterier är fr.o.m. 2021 reviderade och formuleras enligt följande:
”Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:
 utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer
och interregionala samarbeten.
 ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.
 insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.
En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda
möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig
huvudman, så kallade fria aktörer.”

2.3 Regionala mål, program och kulturpolitiska prioriteringar
2.3.1 Regional Utvecklingsstrategi – RUS

Kulturens betydelse för regional utveckling har beskrivits och konstaterats i årtionden.
Kultur har en betydelse långt utöver den rent konstnärliga verksamheten. Kultur kan tillföra
en viktig dimension till andra samhällsområden, men också – i samverkan med andra politikområden – fungera som motor för regional utveckling och tillväxt.
Den regionala utvecklingsstrategin för perioden 2021-2040 är det övergripande styrdokumentet för det regionala utvecklingsarbetet. Det tar sin grund i Agenda 2030 och är vägledande och anger inriktning för alla utvecklings- och tillväxtinsatser i regionen de närmaste
20 åren.
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Utmaningar och prioriteringar i RUS

Kultur är ett av tio insatsområden i RUS och i kulturavsnittet definierar den regionala utvecklingsstrategin ett antal utmaningar:
 En ökad samverkan – kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra
områden. 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 för såväl samhället som individen.
 Breddat deltagande – en utmaning är att uppnå ett breddat deltagande. Kulturutbudet är
mycket rikt för barn, för vuxna och äldre. Men för gruppen ungdomar och unga vuxna
behöver tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande förbättras.
 Kulturarvet – en utmaning är att prioritera i den stora tillgången av objekt och att värdera
varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring.
 Ett rikt kulturliv – här finns en utmaning i bristen på för kulturen anpassade lokaler.
 Kreativa näringar – en utmaning är att främja en god näringslivsutveckling för de kulturella
och kreativa näringarna.
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Med utgångspunkt från dessa utmaningar anger den regionala utvecklingsstrategin fem insatser som skall prioriteras. Se 2.3.2 nedan.
2.3.2 Kulturpolitiska prioriteringar

De tre fokusområden som redovisas i kapitel 3 är de strategiska områden som är politiskt
prioriterade. Inom dessa tre fokusområden beaktas och redovisas dels de fem prioriteringar
som formuleras i RUS, dels de särskilt prioriterade områden som de politiska partierna har
angivit i förarbetet med Kulturplan 2021-2024.
Fokusområden

Social hållbarhet
 Kulturskapandets villkor
 Kulturen som näring


RUS – prioriteringar







Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete
Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn
Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
Främjande av kulturdriven tillväxt

Politiskt prioriterade områden









Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29



Kultur för folkhälsa
Kulturens betydelse för demokrati och yttrandefrihet
Barn, ungdomar och unga vuxna
Landsbygder
Socialt utsatta områden
Ökad självfinansieringsgrad i de regionala institutionerna
Ökad synlighet
Kreativa näringar och närmare samverkan kultur – näringsliv
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2.4 Kulturpolitiska begrepp
2.4.1 Konsten och kulturen och konstnären

Begreppen konst och kultur används ofta i samma andetag och det kan ibland vara svårt att
veta vad som avses när varje person utifrån sin bakgrund och erfarenhet har olika tolkning.
Kulturpolitiken utgår från ett medborgarperspektiv och sätter människan i centrum. Kulturpolitiken ska underlätta för medborgarna att ta del av konst och kultur och även uppmuntra till deltagande och eget skapande. Kulturpolitiken omfattar såväl amatör- som professionell verksamhet. Ordet ’kultur’ är därför bredare än ’konst’ och inkluderar naturligtvis
konstarterna men även kulturarvet och våra kulturmiljöer, och har dessutom en än vidare
betydelse som omfattar levnads- och beteendemönster och de värderingar, traditioner och
livsstilar som håller samman en grupp, en befolkning eller ett samhälle i social gemenskap.
Konstpolitiken och konstnären. Med ’konst’ avses de gestaltande konstarterna (musik, teater, bildkonst, litteratur osv) och Konstpolitiken utgår från de villkor och förutsättningar
som råder inom dessa konstarter samt hur dessa ska kunna utveckla möjligheterna att verka
utifrån sitt område. Men ’konstnär’ avser personer inom samtliga konstområden, inte enbart
bildkonstnärer utan också dansare, skådespelare, musiker, regissörer, koreografer, filmare,
författare etc.
2.4.2 Egenvärde och instrumentella värden

Konsten och kulturen ska vara en dynamisk, utmanande, obunden och ifrågasättande kraft
med basen i yttrandefrihet och grundläggande demokratiska värden. Region Gotland konstnärs- och kulturpolitik värnar detta egenvärde, stöttar den konstnärliga utvecklingen och verkar för alla människors tillgänglighet till kultur.
Kultur kan samtidigt ha instrumentella värden, d.v.s. värden som gör någon form av nytta i
andra samhällsfunktioner, vilket med tydlighet framgår av denna kulturplan. Att värna egenvärdet är dock en självklar förutsättning för att bibehålla dess instrumentella värden, för att
utveckla Gotlands attraktivitet och för att skapa ett klimat där människor känner livskraft
och är kreativa.

2.4.3 Armlängds avstånd

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Grundläggande för konst- och kulturpolitiken är principen om armlängds avstånd. Det
konstnärliga uttryckets frihet är en förutsättning för det demokratiska samhället och ska
värnas också när det trotsar, provocerar och kritiserar makten.
Den regionala politiken och tjänstepersoner inom Region Gotland arbetar efter principen
om armlängds avstånd. Enligt principen ska konstnärliga val och kvalitativa bedömningar
inte göras av den politiska sfären eller av tjänstepersoner utan av sakkunniga ämnesexperter,
yrkesverksamma kulturskapare, konstnärliga ledare och särskilda referensgrupper och
bedömningskommittéer. Den politiska nivån beslutar övergripande inriktning och medlens
storlek, men överlåter konstnärliga val och kvalitativa bedömningar till konstnärligt ansvariga
och sakkunniga. Principen är viktig att upprätthålla även vid olika typer av extern finansiering.
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2.4.4 Kvalitetsbegreppet

Kultur förväntas hålla en hög kvalitet. Att avgöra och mäta kvalitet inom kulturens område
låter sig dock inte alltid göras. Inom de konstnärliga områdena måste den bedömas. Bedömningen, som inte nödvändigtvis delas av alla, måste göras av personer med stor erfarenhet
och kompetens inom det aktuella konstområdet. Kvaliteten har också olika innebörder och
måttstockar beroende på om vi avser professionell kultur eller ideell verksamhet.
Kvalitet kan betyda olika saker:
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Konstnärlig kvalitet. Med en förväntat hög kvalitet i konstinstitutionernas eller hos
andra professionella konstnärers verk menas ofta en hög konstnärlig och yrkesskicklig
kvalitet, både gällande själva framförandet som verket i stort. Men en minst lika viktig
kvalitetsaspekt är hur den yrkesskicklige konstnären förmår att kommunicera i mötet
med åhöraren/betraktaren.
En hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet bör förväntas i de verksamheter som vill
förmedla kunskaper eller budskap som exempelvis ett professionellt museum eller ett
pedagogiskt program för barn.
Innovativ kvalitet kan stå för en stor förmåga att tänka nytt, att se nya lösningar på gamla
problem, men även att kunna förverkliga den innovativa idén.
Medskapande. Inom kulturföreningar och hos amatörer, är det dock inte alltid den
konstnärliga kvaliteten som är den mest väsentliga. Här kan andra kvalitetsaspekter vara
minst lika viktiga: Processen, lärandet och utvecklandet, det mänskliga växandet, den sociala samvaron, tillfredsställelsen i att skapa någonting tillsammans med andra.
För konsumenten. För konsumenten kan kvaliteten i en kulturupplevelse bestå i den
konstnärliga upplevelsen såväl som att bli sinnligt berörd. Kvaliteter i form av social samvaro, känslan av tillhörighet och personlig utveckling ska inte underskattas.
Arrangörskapet. Kvalitet inom kulturens område omfattar inte heller bara själva kulturupplevelsen. Om arrangörskapet, lokalen och marknadsföringen brister i kvalitet kan det
påverka besökarens uppfattning om kvaliteten i det konstnärliga innehållet.

En föreställning vid en vackert belägen utomhusscen kan förstärka upplevelsen. Här från
en uppsättning av ”I väntan på Godot” på amfiteaterscenen Närsakar med skådespelarna
Evert Jansson och Bengt-Åke Rundqvist
(foto: Region Gotland)
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3. Fokusområden
Denna kulturplan innehåller tre regionala fokusområden. Social hållbarhet, Kulturskapandets
villkor och Kulturen som näring. Fokusområdena har ett antal perspektiv som innehåller mål
och aktiviteter som ska uppnås under perioden.

Under perioden ska särskild uppmärksamhet ägnas åt dessa tre fokusområden, övergripande såväl som inom de olika verksamhetsområdena.
3.1 Fokusområde 1: Social hållbarhet

VÅR VISION
Kulturen bygger broar mellan människor på Gotland. Dessa broar byggs genom att
kulturen används i ett aktivt tvärsektoriellt samarbete som verktyg i integrations-,
jämlikhets- och jämställdhetsarbetet, i ett målinriktat arbete för ungdomar och
unga vuxna och genom en god tillgång till mötesplatser
såväl i stad som på landsbygd.
Alla människor ska ges möjlighet att möta kultur. Inte bara för att det har ett värde i sig, utan
också för att kulturlivet utgör en arena för möten med andra människor och mellan människor med olika bakgrund. Människors möten ökar förståelse och tolerans för olikheter och
genom mångfald sker utveckling. Att människor är delaktiga i att forma Gotlands alla
kulturuttryck är väsentligt. Delaktighet föder kreativitet och stimulerar till nytänkande och
innovationsförmåga.
Genom att utveckla sina skapande förmågor och sin kreativitet stärks människors möjligheter
till bildning och social interaktion. Social delaktighet främjar också mångfald, som bland annat säkrar barns och ungas rätt till kultur. Föreningslivet och olika nätverk är en stor tillgång;
här stärks den sociala sammanhållningen och tilliten mellan människor. På Gotland finns
många ideella föreningar med cirka 60 000 registrerade medlemskap och i stort sett varje
socken har grupper på sociala medier som för människor närmare varandra.
Den regionala utvecklingsstrategin anknyter till Agenda 2030 och kopplar samman hälsa och
delaktighet. Den anger att grunden för ett socialt hållbart Gotland är ett jämlikt och jämställt
samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och känner trygghet, delaktighet, tillit
och förtroende för samhället och varandra.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Fokusområdet ”Social hållbarhet” anknyter även till Region Gotlands styrkort, där ett rikt
kulturliv och vikten av ett tryggt, öppet, jämlikt och jämställt samhälle med goda uppväxtvillkor för barn prioriteras.
Genom kulturaktiviteter kan många andra samhällsområden gynnas. Sådana områden anges
i det följande. En viktig princip är dock – i den mån verksamheten inte kan inkluderas i
befintlig verksamhet –att det gynnade området ska stå för kostnaderna för en kulturaktivitet,
utan att belasta regionens kulturbudget.
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3.1.1 Kultur och hälsa

Hjärnan såväl som kroppen behöver träning och en bra motionsform är kulturaktiviteter av
olika slag som kan främja kreativitet, samarbete och nytänkande. Sambandet mellan kultur
och hälsa är vidimerat på många olika områden2. Inom andra regioner finns etablerade former för att jobba med sambandet kultur – hälsa.3
Forskning har visat att kulturupplevelser och eget skapande kan förebygga ohälsa genom att
ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskning har också påvisat att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete och ge förbättrade studieresultat av musiklyssning.
Ett eget musicerande har samtidigt visat sig sänka kroppens stresshormoner och att kulturaktiviteter som körsång och dans har en positiv effekt på hälsan.
I nulägesanalysen för den regionala utvecklingsstrategin konstateras att den psykiska ohälsan
ökar, att var femte gotlänning har en mycket lågt socialt deltagande och att ungefär hälften
av öns äldre upplever en ofrivillig ensamhet, särskilt på landsbygden. Social interaktivitet har
stor betydelse för den upplevda hälsan och här kan kulturaktiviteter, som ofta bygger på
samverkan mellan flera individer, föra människor samman och bryta isolering och ensamhet.

Mål – Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

öka kunskapen inom området kultur och hälsa.

Rullstolsdans på
äldreboende.
(Foto:
Karl Melander)

2

Rapport ”Forskning om kultur och hälsa” (Vetenskapsrådet 2012); Kommissionens för jämlik hälsa betänkande ”Nästa steg mot en mer
jämlik hälsa” (SOU 2017:47); ”Nationell översyn av området kultur och hälsa” (Kulturrådet 2018)
3
Exempelvis Region Stockholm, som har ett särskilt Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Uppsala m.fl. regioner som bedriver
verksamhet inom Kultur i vården och Region Skåne som arbetar med Kultur på recept.
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3.1.2 Jämställdhet, jämlikhet och inkludering

Konstens och kulturens främsta uppgift är att möta en publik. Att bjuda in, inkludera, kommunicera med och beröra sina lyssnare och betraktare.
Ett attraktivt Gotland är en plats där kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter,
där olikheter bejakas som en resurs för regionens utveckling och där alla invånares förmågor
tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad4.
Inom Region Gotland är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå
det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att
påverka samhället och sitt eget liv. Bemötande och möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga oberoende av kön. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ingår i allt beslutsfattande,
planering och utförande av regionens verksamhet.

MÅL – Vi vill

Att Region Gotland och de organisationer som stöds med offentliga medel bejakar inkludering, jämlikhet och jämställdhet i sin verksamhet.

3.1.3 Breddat deltagande, inkludering och tillgänglighet

Statens Kulturråd betonar vikten av ett breddat deltagande i det offentligt finansierade
kulturutbudet, vilket är en angelägenhet för alla verksamhetsområden.
Med breddat deltagande avses att nå grupper som i dagsläget av olika anledningar inte nås av
eller intresserar sig för kulturområdet. Det råder brist på verksamhetslokaler i Visby. Landsbygden däremot har gott om samlingslokaler, men där har intresset att delta i kulturarrangemang ibland visat sig begränsat (se kap 3.1.5). En åldersgrupp som i mycket liten utsträckning
omfattas av det offentligt understödda kulturutbudet är äldre ungdomar och unga vuxna
(se kap. 3.1.4 nedan). Geografiska och ekonomiska hinder samt föreställningar om att konst
och kultur ibland uppfattas som något svårtillgängligt behöver överbryggas.
Med begreppet tillgänglighet avses geografisk såväl som mental-, socioekonomisk-, informativ-, kommunikativ- och fysisk tillgänglighet. Regionen bedriver ett systematiskt tillgänglighetsarbete för att personer med funktionsnedsättning ska säkras rätten att ta del av och vara
aktiva i kulturlivet, såväl fysiskt och digitalt. De regionala kulturinstitutionerna har handlingsplaner för tillgänglighet och arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att
bidra till att de nationella målen för funktionshinderspolitiken uppnås.5

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Mål – Vi vill

Vi vill att lokaler där det offentligt understödda kulturutbudet presenteras och där möjligheter till eget skapande erbjuds skall vara tillgängliga för alla människor.

4

Avser diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
5
Nationella mål:

samhällsgemenskap med mångfald som grund

samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet

jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.
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Det finns ett växande vetenskapligt stöd för att kulturella aktiviteter och upplevelser som t ex körsång skulle
kunna utnyttjas mer i medicinsk verksamhet än vad som är fallet idag 6
(foto: Anna Ericsson)

6

Bl.a.”Kulturens betydelse för patientens hälsa” - Vetenskaplig artikel i Socialmedicinsk tidskrift 2/2017 av professor Töres Theorell.
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3.1.4 Barn, ungdomar och unga vuxna

Kulturen är ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå mångfald, integration och jämställdhet.
Ett aktivt arbete med barn och unga i dessa frågor skapar ett normkritiskt och långsiktigt
socialt hållbart samhälle.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp på både nationell och regional nivå. Men behoven
skiljer sig markant åt inom denna breda åldersgrupp varför vi kan dela in den i de tre grupperna barn 0-12 år, ungdomar 13-18 år och unga vuxna 19-25 år.
Utbudet, såväl för kulturkonsumtion som för eget skapande, är rikt för åldersgrupperna barn
och för vuxna. Region Gotland har under föregående planperiod infört en kulturgaranti som
erbjuder alla barn och ungdomar i grundskolan regelbundna möjligheter att aktivt delta i
kulturaktiviteter samt att få ta del av ett varierat utbud av professionella kulturupplevelser.
Likaså har ungdoms- och studentrabatter införts vid de regionala kulturinstitutionerna där t
ex Gotlands museum har rabatterad entré för studenter och fri entré för barn och unga upp
till 18 år. Dock når den offentligt finansierade kulturen på Gotland äldre ungdomar och unga
vuxna (16-25 år) i mycket ringa omfattning varför denna målgrupp ofta är hänvisade till ett
privatfinansierat kommersiellt utbud.
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och den rättigheten har förstärkts i och med att FN:s barnkonvention blev svensk lag från 2020. Ett brett spektra av
kulturella och estetiska uttrycksmedel och upplevelser bidrar positivt till ungas hälsa och
utveckling till självständiga och kritiskt tänkande vuxna. Kulturens främjande plats i barns
och ungas vardag, i skolan och på fritiden är därför avgörande.
Kulturutbudet för barn är gott, inte minst genom skolan, och Region Gotland fortsätter att
satsa på Skapande skola. Skapande skola ger barnen tillgång till kulturens alla uttrycksformer
och ökar deras möjligheter till eget skapande. Samtidigt stärks samverkan mellan skolan och
det professionella kulturlivet.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Region Gotland prioriterar att stödja kulturformer som speglar barns och ungas kulturutövande och strävar efter att unga och unga vuxna ska ha tillgång till olika arenor för egna
kreativa uttryck. I dialogsamtalen har önskemål framförts om ett flexibelt, tillgänglighetsanpassat centrum för unga, fria grupper och ideella kulturaktörer där de, utan styrning från
vuxna pedagoger och fritidsledare, fritt kan skapa och uppleva dans, teater, musik, konst och
andra kulturyttringar. Samverkan mellan kulturinstitutioner, skolor, ungdomsgårdar och studieförbund behöver förbättras och kan uppnås genom samverkansgrupper, återkommande
gemensamma arrangemang och mål. Detta kan i längden skapa mer verksamhet både för
kulturaktörer och för målgruppen. En synergieffekt av detta blir att mängden av framtidens
kulturbärare fylls på, både i form av utövare och av konsumenter.

Vi vill

-att alla barn och unga har möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger dem en grund
-att stå på i sitt identitetsbyggande, sin personlighetsutveckling och sina möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och kreativt.
-att alla barn och unga uppmuntras genom kulturupplevelser och eget skapande att utveckla
en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck och inför kulturarvet. stärka tillgängligheten till kultur, med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.
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3.1.5 Landsbygder och mötesplatser

Kultur i alla dess olika former och uttryck är
viktigt för att bygga ett starkt samhälle och nå
en balans mellan land och stad. Ett rikt kulturliv i bygden innebär att invånarna upplever
välmående och gemenskap.
I den regionala utvecklingsstrategin används
begreppet ’landsbygder’ istället för ’landsbygd’
för att synliggöra bredden och den stora variation som de olika landsbygderna har. I strategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland” beskrivs hur det framtida offentliga
serviceutbudet ska utformas. För närservice
finns åtta serviceområden (bilden) med de
större orterna, med mer än 750 invånare, som
utgångspunkt.
Gotlands struktur på bebyggelse med utspridd
befolkning gör att människor är beroende av
bil såväl som kollektivtrafik för att ta del av
kulturutbudet över hela ön. Det gotländska
kulturutbudet är stort över hela ön tack vare de regionala kulturinstitutionerna, studieförbunden, fria utövare och lokala arrangörer som bedriver verksamhet i våra 92 socknar, på
serviceorter och i Visby.
Folkhögskolan med verksamhet i Hemse och Fårösund är viktiga och kraftfulla mötesplatser
för kultur. Bygdegårdar, hembygdsföreningar, församlingshem, lokala museer och andra
typer av samlingslokaler fungerar i praktiken som lokala kulturhus med verksamhet i civilsamhällets regi och dit gästspel, turnéer, föreläsningar och utställningar förläggs. I avseende
på social hållbarhet är även andra arrangemang än de rent kulturella av stor betydelse; det
väsentliga är att människor kommer samman.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Den låga tillgången på kollektivtrafik begränsar många gånger framförallt ungdomars tillgänglighet till den kultur som erbjuds i tätorterna. Även skolbarns möjligheter att åka till och
från kulturarrangemang begränsas delvis p.g.a. kostnaderna för att hyra en buss och p.g.a. ett
regelverk som inte medger subventionerade resor till andra resmål än Visby. Tekniska nämnden fattade 2019 ett inriktningsbeslut att med början 2023 utöka kollektivtrafikutbudet på
Gotland.
Digitaliseringen inom kultursektorn har möjliggjort att tillgängligheten till kultur har ökat
exempelvis genom att man i högre grad kan ta del av föreställningar via nätet. Kulturskolan
är en verksamhet som finns över hela ön. Ö-läget bidrar dock till att möjligheten för alla att
ta del av andra kommuners kulturutbud är begränsad.

Vi vill

stimulera till en ökad aktivitet i de offentligt tillgängliga samlingslokalerna i landsbygder, i
tätorter och i Visby.
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3.1.6 Bildning, utbildning och fortbildning

Bildning och kultur hör samman och estetik och skapande i skolan främjar allt lärande, varför
samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn är grundläggande. Kulturskolan, folkhögskolan och gymnasieskolans estetiska utbildningar är en viktig samarbetspart liksom biblioteken, som har en stor och viktig roll i bildningsarbetet.
Regionens mål för en likvärdig och tillgänglig kulturverksamhet i förskola och skola bygger
på barnkonventionen och finns i de olika skolformernas kurs- och läroplaner. I dessa uttrycks
bland annat alla barns rätt till kulturupplevelser, reflektion och eget skapande samt till fler
språk och uttryck. Även det demokratiska värdet av kulturaktiviteter, för individen och samhället, framhålls. Estetik och skapande i skolan främjar hela elevens lärande, utveckling och
kreativitet. Den nyligen införda barnkulturgarantin i grundskolan är därför ett steg i rätt riktning.
För de elever som önskar en djupare eller bredare profilering än vad grundskolan kan erbjuda
inom de estetiska ämnenas ram, är Kulturskolan och gymnasieskolans estetiska program
mycket viktiga komplement. Barn och unga får där en möjlighet att utifrån sina egna intressen
utveckla sina olika förmågor. I förlängningen leder det till professionellt utövande för en del,
men också till meningsfulla livslånga fritidssysselsättningar för många andra.
Folkbildningen spelar en betydelsefull roll för ett gott samhälle och en förbättrad folkhälsa.
Verksamheter som tar tillvara på var och ens möjligheter stärker demokratin och bidrar till
att öka delaktigheten i samhället. Folkhögskolans folkbildningsarbete är mycket omfattande
liksom studieförbundens. Gotlands folkhögskolas estetiska utbildningar utgör en mycket viktig plats för alla de personer som på olika sätt vill utveckla sina konstnärliga och kreativa
ambitioner, särskilt som det saknas högre utbildningar inom området i regionen. Folkhögskolan har estetiska profilkurser och yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom
musik, bildkonst, hantverk och slöjd, film, teater, dans, foto och skrivande. Studieförbunden
betonar det livslånga lärandet, står för en stor och betydande del av bildningen på Gotland
och är en stor kulturarrangör.

Vi vill

stärka kunskapen om kulturens roll i bildning och lärande.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

3.1.7 Kulturell mångfald och integration

Integrationen har blivit en alltmer central samhällsfråga, och med det har också kulturens roll
i integrationsarbetet hamnat i fokus, inte minst genom det engagemang det gotländska civilsamhället visat. Ett välkomnande samhälle och ett levande kulturliv kan bidra till ökad integration i samhället. De närmaste åren handlar det också om hur de mångkulturella resurserna
hos våra invånare kan tas tillvara i kulturlivet i större utsträckning. Gotlands befolkningsprognos visar tydligt att inflyttning är nödvändig för kompetensförsörjning och för ett ökat befolkningsunderlag. Det är därför avgörande att personer som flyttar hit känner sig välkomna
och att det finns såväl jobb och boende som meningsfulla aktiviteter att ta del av och utöva.
Här har kulturen en betydelsefull roll att spela.

Vi vill
utveckla kulturverksamheter som verktyg för integration.
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3.1.8 Nationella minoritetskulturer

Människor ska ha rätt och möjligheter att uttrycka sig samt att skapa och sprida sina verk på
det språk de själva vill. I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter – sverigefinnar,
judar, tornedalingar, romer och samer – med fem erkända minoritetsspråk Att skapa möjligheter för de nationella minoriteterna att synliggöra och utveckla sin kultur och sitt kulturarv är angeläget. Offentligt finansierade insatser ska i första hand bygga på initiativ från de
nationella minoriteternas företrädare eller utformas i samspel med dessa.
Ett begränsat antal gotlänningar ur dessa grupper och en låg organiseringsgrad innebär att
arbetet under kulturplanperioden främst kommer att inriktas på att hitta strukturer för dialog
och samverkan. Detta i syfte att öka minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sina
kulturer. Inom biblioteksverksamheten är nationella minoriteter en prioriterad målgrupp.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

etablera former för dialog och samverkan med representanter för de erkända nationella minoriteterna.
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3.2 Fokusområde 2: Kulturskapandets villkor

VÅR VISION
På Gotland finns en god infrastruktur inom alla konst- och
kulturområden och utbildningar för konstnärligt och kulturellt verksamma
i alla åldrar och på alla nivåer. Tack vare en god tillgång till arenor, mötesplatser
och nätverk är Gotland en dynamisk plats som attraherar kulturskapare.
Fokusområdet kan kopplas till de nationella kulturpolitiska målen främst genom att det
stödjer främjandet av kvalitet och konstnärlig förnyelse. Fokusområdet tar avstamp i de
infrastrukturfrågor som behöver lösas för att skapa en stabil grund för att konstnärlig
utveckling ska kunna ske. Om kulturen ska kunna vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft och om konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling måste kulturen ha
förutsättningar som underlättar utövande på alla nivåer.
Kulturskapandets villkor handlar dels om kulturskaparnas ekonomiska villkor i form av
arvoden, pensions- och arbetslöshetsvillkor. Dels om tillgången till resurser i form av lokaler,
infrastruktur, nätverk, utbildningar och, inte minst, tillgången till en publik. Gotland har efter
Stockholm den nästa högsta densiteten i landet av konstnärer och professionella kulturskapare.7
När mötesplatser och estetiska/konstnärliga utbildningar finns stimuleras samverkan och
förutsättningarna för att individer och organisationer mer aktivt ska kunna arbeta mot att
internationalisera sina verksamheter.
3.2.1 Mötesplatser, arenor och ändamålsenliga lokaler

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

I det följande avses tillgången till attraktiva offentliga mötesplatser och ändamålsenligt anpassade lokaler för konst och kultur. Här bör också nämnas de fyra internationella konstnärsresidensen – Baltic Art Center, Baltic Centre för Writers and Translators, Visby International Centre för Composers och Bergmangårdarna – som har en stor betydelse som platser för kreativt skapande och som tillför Gotland spetskompetens i form av gästande internationella etablerade konstnärer.
Värdet av attraktiva offentliga platser för mänskliga möten kan inte överskattas. Sådana mötesplatser kan vara allt från torget, parken, strandpromenaden, ungdomsgården och biblioteket till bygdegårdar, bio- och teatersalonger, konsertsalar, caféer, krogar och dansgolv.
Kulturen bör därför ha en stark ställning i och samverka inom stadsplaneringen (se även
under avsnittet Arkitektur). Bristen på lokaler för scenkonsten är ett känt faktum sedan
många år och etableringen av ett scenkonsthus har varit en återkommande fråga. Den frågan
kan under rådande ekonomiska realiteter inte ges prioritet, men möjligheterna att i samverkan
med andra aktörer etablera arenor för scen- och bildkonst behöver undersökas. På samma
sätt som idrotten behöver lokaler med rätt slags golv och korrekta mått, rätt utrustning och
belysning, lokaler för omklädning och plats för en betalande publik, behöver scen- och bildkonsten tillgång till ändamålsenliga lokaler som ger publiken bra möjligheter att ta del av olika
konstnärliga uttryck och kulturaktörer en värdig arbetsmiljö. I grunden handlar det om respekt för konsten.
7

Enligt statistik från Statens konstnärsnämnd 2019. Med ’konstnär’ avses kulturskapare inom alla konstområden.
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Med arenor menas främst lokaler för produktion, repetition och presentation av scen- och
bildkonst. I begreppet ingår både fysiska lokaler men även andra plattformar som nätverk
och digitala mötesplatser.
Region Gotland arbetar för att skapa gränsöverskridande och ändamålsenliga arenor och
mötesplatser och för att skapa den infrastruktur som är grunden för varje konst- och kulturområdes möjligheter att växa och utvecklas.

Vi vill

förbättra tillgången till ändamålsenliga och professionellt utformade arenor för scen- och
bildkonst i Visby samt öka det kulturella utbudet i bygdegårdar och andra samlingslokaler.

3.2.2 Arvodesrekommendationer och försörjningsmöjligheter

För att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmarknad med försörjningsmöjligheter för människor som arbetar i konstnärliga yrken är det av största vikt att ersättningsnivåer är rimliga
och likvärdiga ur ett nationellt perspektiv. Region Gotland verkar för att vedertagna
arvodesrekommendationer tillämpas och skrivs in i avtal med arrangörer och inköpare av
konstutställningar, konserter, teaterföreställningar, fotografiska bilder och film etc. Syftet med sådana arvodesrekommendationer är att skapa bättre förutsättningar för professionella kulturskapare att få skäligt betalt för utfört arbete.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Region Gotland och de arrangörer som erhåller stöd
genom kultursamverkansmodellen skall, enligt direktiv
i föregående periods kulturplan, tillämpa vedertagna arvodesrekommendationer för beställda konstnärliga
tjänster och produkter. För konstnärliga områden som
musik, teater, dans, litteratur, bild och form, film och
foto etc. gäller respektive branschorganisations arvodesrekommendationer. Där särskilt branschrekommendation saknas tillämpas KLYS8 rekommendationer. För utställningsarrangörer gäller MU-avtalets9 arvodesrekommendationer.
I de regionala kulturinstitutionernas uppdrag finns inskrivet att
institutionerna ska stödja fria professionella kulturaktörer genom tillfälliga anställningar. Här medverkar frilansande musikern Christian Tallroth i en Tom Waits-konsert tillsammans med
GotlandsMusikens brass. (Foto: Anna Ericsson)

8

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd.
MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, som till exempel bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare
för att ställa ut verk som konstnären äger
9
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Vi vill

skapa förutsättningar för att professionella kulturskapare ska kunna försörja sig på sin
konstnärliga verksamhet.
3.2.3 Arrangörs- och producentled

Kulturarrangörerna och -producenterna på Gotland fyller en viktig funktion och har olika
och kompletterande roller. Några få arrangörer har egna anställda producenter, medan andra
skulle behöva stärka kompetensen kring arrangörs- och producentskap för att höja kvaliteten
i publikarbete, ekonomi och marknadsföring. Här finns behov av utbildningar och andra
kompetenshöjande åtgärder. Förstärkningar kan vara att skapa en närmare samverkan mellan
kulturkonsulenterna och att skapa ett producentkluster där producenter och konsulenter
samarbetar och delar med sig av sina kunskaper till varandra och till kulturarrangörerna.
Arrangörer av scenkonst på Gotland ser ett stort behov av adekvata arenor då det i dagsläget,
särskilt i Visby, är svårt att arrangera produktioner av lite större format då ekonomin sätter
hinder och/eller de tekniska kraven inte kan tillgodoses.

Vi vill

skapa förutsättningar för förbättrat arrangörs- och producentskap i regionen.

3.2.4 Ekonomisk hållbarhet

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Med en ansträngd regional- och primärkommunal budget urholkas såväl de professionella
verksamheterna som de ideella. De regionala institutionerna är i behov av ökade anslag och
ansökningstrycket till Region Gotlands olika former av kulturstöd till det fria kulturlivet ökar.
Här behöver vi se över hur befintliga budgetmedel används, fråga oss om vi gör rätt saker
och om medlen används på det mest effektiva sättet för att nå kulturplanens mål. I detta
arbete krävs en öppenhet, mod för förändringar och omprioriteringar, både från tjänstepersoner och från beslutsfattare. Utbytet mellan kulturskapare inom ett konstområde och
över genregränser behöver öka både för att uppnå samverkansvinster och för att stimulera
till gränsöverskridanden produktioner.
Vi behöver också utökad kompetens att söka extern finansiering i olika former och eftersträva nationella och internationellt utbyten. Många aktörer ser en alltmer projektfinansierad
verklighet som både tidskrävande och hämmande för det konstnärliga skapandet. Även om
relativt många kulturverksamheter är skickliga i att söka och erhålla externa bidrag så medger
ingen av dessa finansieringskällor grundfinansiering för löpande ”grå” kostnader som lokalhyror, elräkningar, löner till ordinarie personal, utan kan som regel beviljas endast för relativt
snävt tidsbegränsade perioder; två till tre år är ofta en alltför kort tid för att se effekterna av
utvecklingsprojekt och försöksverksamheter av olika slag. Utgivaren av stödet vill dessutom
ofta styra stödet till vissa ändamål vilket innebär en begränsning av den konstnärliga friheten.

Vi vill

undersöka möjligheter till förändrade prioriteringar inom befintlig verksamhetsbudget, öka
den externa finansieringen av kulturverksamheter samt stimulera till ökade utbyten mellan
kulturskapare.
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3.3 Fokusområde 3: Kulturen som näring

VÅR VISION
Gotland är en unik plats som attraherar och utvecklar både enskilda kulturskapare
och företag inom kulturella och kreativa näringar. Gotlands varumärke som en
innovativ plats är starkt och kulturens betydelse för tillväxt och attraktivitet
för inflyttning, boende, besökande och företagande är bekräftad.
Det är lätt att driva företag inom kulturella och kreativa näringar
och regionen arbetar aktivt med att främja företagande inom dessa näringar.

3.3.1 Kulturella och kreativa näringar växer

De kreativa näringarna definieras av Tillväxtverket10. I detta avsnitt avses de konstnärliga och
kulturburna näringsdelarna av KKN-begreppet som kulturplanen omfattar, nämligen
branschgrupperna audiovisuellt, bild & form, arkitektur, litteratur och litterärt konstnärligt
skapande, scenkonst och kulturarv.
I den regionala utvecklingsstrategin anges att ”Gotland ska vara en innovativ kunskapsregion
med utvecklingskraft och hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt skapas på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Företagarandan är stark och näringslivet blomstrar. Här finns goda
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.”
Gotland är ett av tre län med störst andelsmässig tillväxt inom KKN de senaste åren11. På ön
finns, enligt den inventering som gjordes under föregående kulturplaneperiod, ca 1 050 aktiva
företag inom de kreativa näringarna. Med den starka kulturella infrastrukturen, den stora
mängden av professionella kulturskapare och Gotlands väl utbyggda bredbandsnät bedöms
dessa näringar få stor betydelse framgent för regional utveckling.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Att underlätta företagande och stimulera innovation bidrar till att skapa den tillväxt på ön
som är nödvändig. Det möjliggör för professionella kulturskapare att ha sin försörjning på
ön. I förlängningen kan detta även stimulera till ökade möjligheter att stärka varumärket
Gotland, vilket attraherar såväl besök som inflyttning. Att arbetstillfällen blir fler och att
skattekraftsutvecklingen är positiv gynnar i förlängningen den samhällsstödda kulturen och
främjar därigenom kvalitet och konstnärlig förnyelse. Då kulturella och kreativa näringar ofta
är arbetskraftsintensiva och i högre grad än andra företag interagerar med globala marknader
främjas även arbetsmarknad och internationell samverkan.
Många har varnat för en alltför stark instrumentalisering av kulturen. Man menar att dess
egenvärden riskeras och att den konst som inte är kortsiktigt företagsekonomiskt lönsam
mister sitt berättigande. Att lyfta Kulturdriven tillväxt och kreativa näringar i kulturplanen är
inget ifrågasättande av kulturens egenvärde utan har endast i syfte att stimulera till kreativt
företagande för de aktörer som aktivt och medvetet själva önskar bedriva sin verksamhet i
företagsform.
10

Enligt Tillväxtverkets rapport 0258 ”Kreametern – metodrapport”: omfattar KKN-begreppet branschgrupperna arkitektur, audiovisuellt,
bild & form, kulturarv, litteratur och litterärt och konstnärligt skapande och scenkonst samt press, mode, reklam
11
Enligt statistik från Tillväxtverket 2018

21 (61)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Region Gotland
Kulturplan 2021-2024

En viktig kugge i det innovativa maskineriet är inkubatorer12 som möjliggör fokus på företagande och affärsutveckling, nätverksskapande och kunskapsuppbyggande för de kulturutövare som önskar vara entreprenörer. På Gotland finns ett nära samarbete mellan inkubatorverksamheterna Kulturarvsinkubatorn inom RAÄ, Science park Gotland och Uppsala
universitetet. En annan viktig kugge är förekomsten av kluster och nätverk som stärker de
kulturella och kreativa näringarna och möjliggör möten mellan aktörer. Ett sådant kluster har
under 2020 etablerats i Gotlands Kulturrum i Visby; en verksamhet som vill kombinera att
vara en gemensam arbetsplats för kulturföretagare, en kulturell mötesplats och en arena för
levande kulturproduktion.
Inom både grundskola och gymnasium finns en aktiv verksamhet för Ung Företagsamhet,
vilket ger ungdomar en kreativ stimulans och en insikt i entreprenörskap. Genom den ideella
utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet finns även ett alumni-nätverk för ungdomar
och unga vuxna som tidigare har drivit ett UF-företag.
De kulturburna näringarna bör inte ses som en separat sektor. Fokus bör istället riktas mot
att utveckla en förståelse för hur dessa näringar och andra ekonomiska och sociala sektorer
är ömsesidigt beroende av varandra och hur dessa kan berika varandra. Att tillhandahålla
arenor för inspiration och utbyte inom och mellan branscher är viktigt i syfte att utveckla
och stärka företagande inom de kreativa näringarna.
3.3.2 Besöksnäringen

Kulturen i dess olika skepnader – Världsarvet Visby, museerna, Ingmar Bergman, de 92 medeltida kyrkorna, Gotlands museum, Medeltidsveckan, den samtida konsten, filmen, musiken, konsthantverket och populärkulturen – har tillsammans med öns säregna kulturlandskap
en väsentlig del av varumärket Gotland och är en betydande reseanledning. Många av dessa
har dock en icke-kommersiell grund och drivs delvis med regionalt stöd och utan vinstsyfte.
Turism betraktas inte per definition (se 3.3.1 ovan) som en kreativ näringsgren men besöksnäringen och kreativa näringar på Gotland är i ett ömsesidigt beroende, då besöksnäringens attraktionskraft till viss del bygger på kulturutbudet och på många KKN-företags
verksamhet, samtidigt som besökarna utgör potentiella kunder för dessa. Det finns en stor
potential i att stimulera innovation och att utveckla samverkan och samarbete vilket kan leda
till nytänkande, ökad produktutveckling och paketering och ökad ömsesidig förståelse.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Besöksnäringen är en stor och viktig näringsgren på Gotland. Årligen redovisas ca en miljon
gästnätter och 12% av öns årsanställda har sin utkomst direkt eller indirekt från turister,
konferensgäster och andra besökare till ön. Den kryssningskaj som invigdes 2018 har stor
betydelse, särskilt för Visby. Här finns en stor utmaning i att bibehålla den levande staden
och att vårda kulturarvet samtidigt som vi ser en kraftig ökning av besökare.
I den Besöksnäringsstrategi som antogs 2019 är Natur- och kulturupplevelser ett av tre
definierade temaområden. Här konstateras att det på Gotland ”finns en mängd olika aktiviteter inom kulturområdet som besökare är intresserade av och där det finns en utvecklingspotential. Bland dessa tillgångar till kultur omnämns bl.a. Världsarvet Visby, bildkonsten,
musiken, festivaler, Ingmar Bergman och kyrkorna. En utmaning är, enligt denna strategi, att

12

Inkubatorverksamhet innebär en organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet.
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kvalitetshöja, kommersialisera och att skapa tydligare intäktsgeneratorer inom dessa kulturområden.
Många av de helt eller delvis ideellt drivna kulturella besöksmålen drivs inte i kommersiellt
syfte och har begränsade möjligheter att generera kostnadstäckande egna intäkter. Dessa
faktiska kulturella besöksanledningar13 kan tillgodoräkna sig en mycket blygsam del av besöksnäringens inkomster:
92% av turismens inkomster går till resande, boende, restaurangbesök och varukonsumtion
medan mindre än 6% går till området kultur och rekreation.14 Tillväxtverket konstaterar att
”konsumtionen av kultur och rekreation är den minsta sektorn” i inkomstfördelningen och
att ”konsumtion av kultur och natur i förädlad form och andra upplevelser som bidrar till
den attraktionskraft som lockar besökare till och inom Sverige och därmed också driver konsumtion inom övriga områden.” Denna sektor behöver således, för att kunna fortsätta att
utgöra motor för turism och för att bibehållas och kvalitetshöjas, ges möjligheter till en förstärkt ekonomi genom att skapa nya möjligheter att ta del av besöksnäringens ekonomi.

Vi vill
främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna och stödja nätverk och
mötesplatser som möjliggör möten mellan aktörer inom kulturella och kreativa näringar
och mellan dessa och övrigt näringsliv.
 stärka de icke-kommersiella besöksanledningarnas ekonomiska situation.
 stärka samverkan mellan de kulturella besöksanledningarna och besöksnäringen i stort.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29



Romateatern spelar varje sommar Shakespeare, här från deras uppsättning av Macbeth 2010.
(Foto: Stig Hammarstedt)
13
14

Exempelvis Romateatern, Bunge museum och Bläse kalkbruksmuseum, Körsbärsgården, Bergmancenter, Medeltidsveckan m.fl.
Enligt Tillväxtverkets rapport 0282 ”Fakta om svensk turism 2018”
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4. Verksamhetsområden
Kulturplanens syfte är att omfatta hela Gotlands kulturliv. Under verksamhetsområden redovisas därför all kulturverksamhet, professionell såväl som ideell och regional
inom kultursamverkansmodellen såväl som lokalt utanför modellen.
4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet
4.1.1 Kulturarvet
Nuläge och områdesbeskrivning

Kulturarv är materiella och immateriella uttryck för mänsklig verksamhet; det som människor
genom tiderna har skapat i form av materiella uttryck – byggnader, fornlämningar, föremål,
miljöer, traditioner och berättelser. Kulturarvet är inte statiskt utan förändras och omformuleras under olika tidsperioder, det har inte några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid
deltar vi i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv. Kulturarvet är inte bara
en del av det förflutna, utan också någonting som kan användas för att förstå, påverka och
samspela med samtiden..
Det gotländska kulturarvet är rikt och unikt med världsarvet Visby Hansestad, öns medeltida
kyrkor, rikedom 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.
Det gotländska kulturarvet har en stark positiv inverkan på bilden av Gotland och är en
resurs för öns möjlighet att skapa livskvalitet och utvecklas hållbart. På Gotland finns det
många aktörer som arbetar med det gotländska kulturarvet. Förutom Gotlands museum och
Länsstyrelsen som har kulturarvet som sin profession finns hembygdsrörelsen och andra
ideella föreningar med kulturhistorisk inriktning. Gotlands museums ägare, föreningen
Gotlands Fornvänner, äger bolaget Bungemuseet tillsammans med en lokal kulturhistorisk
förening. Bolaget har i uppdrag att driva och utveckla verksamheten på detta friluftsmuseum,
vilket främst består av äldre kulturhistoriska byggnader och föremål.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Regional institution och huvudaktör inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet är Gotlands
museum. Övriga aktörer ligger utanför kultursamverkansmodellen. Gotlands museum driver
flera museer och besöksgårdar och har en mycket hög attraktionskraft som det mest besökta
länsmuseet i landet och ett av de största besöksmålen på Gotland med närmare 350 000
besökare årligen. Gotlands museum är också huvudman för en kulturarvskonsulent.
Museets övergripande mål är att öka kunskapen om, förståelsen för och brukandet av
Gotlands kulturarv och kulturmiljöer. Detta sker bland annat genom att vårda och tillgängliggöra unika samlingar, producera utställningar, skapa publik verksamhet, initiera och delta
i forskningsprojekt samt att ingå i olika styrelser och arbetsgrupper i syfte att utveckla kulturarvsområdet på Gotland. Gotlands museum fungerar som inspiration och stöd till övriga
museer och aktörer inom kulturarvssektorn och är en stark aktör inom kulturturism med
tydlig koppling till besöksnäringen.
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Unika bildstenar i Fornsalen (foto: Gotlands museum)
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Inom det immateriella kulturarvet bör särskilt omnämnas gutamålet. Gutamålet är en kulturyttring som i dagsläget fortfarande används inom litteratur, teater och sång. Det är viktigt
att detta kulturarv förs vidare och att förankra gutamålet främst hos barn och ungdomar.
Kulturarvskonsulenten har i uppdrag att främja det gotländska kulturarvet, bland annat genom ett nära samarbete med civilsamhället. Konsulenten är en länk till museets kompetenser,
men kan också erbjuda rådgivning, undersöka behov av och initiera seminarieverksamhet,
utbildningar och projekt.

Utvecklingsområden – kulturarv
1. Regional utveckling och social hållbarhet

Kulturarvet ska inte endast bevaras och vårdas utan också tillgängliggöras och brukas genom
medborgarnas delaktighet. I museilagen slås fast att ett museum utifrån sitt ämnesområde
ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och
fri åsiktsbildning. Det innebär en delvis ny arena med fokus på samtids- och demokratifrågor
som behöver fortsätta utvecklas både i utställningsform och med programaktiviteter. Det
gäller också ett behov av tvärsektoriell samverkan med bland andra skolan och hälso- och
sjukvården för att bidra till bildning samt förebygga och bidra till minskad ohälsa.

Vi vill

att det gotländska kulturarvet brukas för bildning, reflektion, folkhälsa och kreativitet.

2. Breddat deltagande

Kulturarvsområdet står inför betydande utmaningar men också stora möjligheter under den
kommande kulturplanerperioden. Det finns ett stort behov av att möta satsningar kopplade
till en nyligen antagen besöksnäringsstrategi och att med högkvalitativ publik verksamhet
möta de tusentals besökarna från en starkt expanderande kryssningsturism. Investeringar i
nya utställningar om medeltiden har gjorts de senaste åren men utställningen om Gotlands
förhistoria, särskilt vikingatiden, är mycket odaterad och behöver förnyas. En ökad efterfrågan från besökare och kryssningsgäster kräver att kompetensförsörjningen tillgodoses avseende pedagoger och guider.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Även skolans behov av verksamhet och utbildningsinsatser för elever ställer krav på att
säkerställa en fortsatt utveckling av den publika verksamheten. Idag är den programverksamhet som Gotlands Museum erbjuder skolorna på Gotland gratis.

Vi vill

Att Gotlands museum eftersträvar att kvalitetssäkra verksamheten gentemot befintliga besökare liksom att nå och attrahera nya målgrupper.
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3. Samverkan och tillgängliggörande

Gotlands Museums samlingar är unika och ett av museets viktigaste uppdrag är att tillgängliggöra samlingarna för forskare och en bred allmänhet liksom för prioriterade målgrupper
som barn och unga. Det kräver dels ett fortsatt fokus på digitalisering av samlingarna, dels
förutsättningar att kunna möta lagstadgade krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet i både
museets samlingar och utställningar.
En viktig del av kulturarvskonsulentens strategiska arbete är att samordna och stödja öns
dryga sjuttiotal hembygdsföreningar, ett sextiotal mindre museer och andra ideella verksamheter inom kulturarvsområdet.

Vi vill

att det gotländska kulturarvet ska vara tillgängligt för såväl regionens medborgare som för
nationella och internationella besökare.

4.1.2 Kulturmiljö
Nuläge och områdesbeskrivning

Kulturmiljön avser de miljöer som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter
och aktiviteter. En kulturmiljö kan avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, en plats men också ett större landskapsavsnitt. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som platsanknutna ortnamn eller
sägner. Från och med 2014 finns nationella mål för kulturmiljöarbetet.15

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Kulturmiljön är en del av det kulturarv som vi har att vårda, utveckla och förvalta för kommande generationer. De gotländska kulturmiljöerna är unika, välbevarade och tillgängliga.
De karaktäriseras av fornlämningar såsom rösen och skeppssättningar liksom av kyrkomiljöer med 92 medeltida kyrkor och stenhus, gårdar från 1700- och 1800-talen, industrimiljöer,
fiskelägen och hävdade ängen samt Visby – både världsarvet i innerstaden och staden utanför
murarna. De medeltida kyrkorna speglar genom placering, utformning och inredning det
moderna Sveriges framväxt under närmare tusen år. Successivt har de blivit centra för ett väl
fungerande administrativt system av socknar. Sedan 1666 har sockenkyrkorna betraktats som
ett omistligt kulturarv som genom lag givits ett starkt lagskydd. Därav kommer också att
deras bebyggelse-, arkitekt och historiska värden står utan jämförelse.
Gotlands historia kännetecknas av mångsidiga internationella kontakter alltsedan urminnes
tider. Med rötterna i det medeltida handelssamarbetet i Östersjön och en tidig roll i Hansaförbundet, upptogs Hansestaden Visby på FN:s världsarvslista 1995. Världsarvsstatus innebär en hög internationell status men även ett stort ansvar för världsarvets bevarande, kommunikation och hantering i linje med UNESCO:s riktlinjer. En ny strategi och handlingsplan
för världsarvet är antagen 2020 vari en viktig utgångspunkt är att utveckling ska utgå från
världsarvsvärdet och att staden behålls levande, mångfunktionell och attraktiv för såväl
15

Från 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regering och riksdag har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet
på regional och kommunal nivå.

Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
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boende, besökare och näringsliv. Världsarvsstaden ska bevaras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och har genom sitt unika värde särskilda förutsättningar för innovation,
kreativitet och attraktionskraft för hela Gotlands tillväxt.
Gotlands Museum bedriver kulturmiljöarbete med anställda arkeologer och byggnadsantikvarier och inom ramen för kultursamverkansmodellen med fokus på kunskapsuppbyggnad
och lärande. Det sker bl.a. i utställningar, forsknings- och kunskapsuppbyggnadsprojekt samt
i utgivning av böcker. Ett flerårigt forskningsprojekt kring digitalisering och tillgängliggörande av alla gotländska bildstenar pågår liksom en karaktärisering av alla gotländska kyrkor
och kyrkogårdsmiljöer i samverkan med Visby Stift. Samverkan inom kulturmiljöområdet
sker bland annat i Världsarvsrådet och mellan Länsstyrelsen, Gotlands Museum, Region Gotland, Visby stift och Samfälligheten Gotlands kyrkor.

Ängesslåtter (foto: Karl Melander)

Utvecklingsområden

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

1. Regional utveckling och social hållbarhet

Kulturmiljöerna utgör en viktig del av Gotlands särprägel och ger en stark identitet och stor
attraktionskraft som är en väsentlig del i Gotlands varumärke. Kulturmiljöer kan på olika sätt
bidra till ökad livskvalitet och hållbar utveckling. Det är därför avgörande att kulturmiljöerna
integreras i ett tidigt skede i samhällsplaneringsprocesserna. Det bör ske genom en ökad
inkludering och delaktighet från medborgarna i syfte att ge möjlighet att påverka livsmiljön
och därmed sin livskvalitet. Utmaningar är att prioritera i den stora tillgången av objekt och
att värdera varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring och att implementera handlingsplanen i den under 2020 antagna strategi för världsarvet Hansestaden Visby.

Vi vill

att Kulturmiljöaspekter skall integreras i det regionala utvecklingsarbetet och skapa inkludering och delaktighet från medborgarna.
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2. Kunskapsunderlag

Det saknas idag övergripande och uppdaterade kunskapsunderlag för kulturmiljöområdet.
Det gäller såväl det arkeologiska som det byggnadsantikvariska fältet. Sådana underlag är
betydelsefulla för att kunna göra prioriteringar för kunskapsuppbyggnads- och utvecklingsprojekt liksom för prioriteringar inom kulturmiljövårdens uppdragsområden.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

medverka till framtagande av kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet för att skapa förutsättningar för strategiskt arbete och prioriteringar inom kulturmiljövården.

En av de yngre deltagarna Vid Medeltidsveckan, Gotlands största arrangemang med 40.000
besökare varje år i vecka 32.
(Foto. Joakim Rehn)
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4.1.3 Arkivverksamhet
Nuläge och områdesbeskrivning

Arkiven är en omistlig del av kulturarvet och en grund för ett demokratiskt samhälle. Arkiven
säkerställer samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet och är en vital och öppen arena för kultur, forskning och kunskapsutveckling.
På Gotland verkar idag två arkivinstitutioner:
 Landsarkivet i Visby grundades 1905 och är sedan 2010 en enhet inom Riksarkivet.
Institutionen bevarar arkiv från statliga civila myndigheter och enskilda arkiv, från 1402
fram till idag.
 Regionarkivet Gotland grundades 1978 som Gotlands centrala kommunarkiv. Regionarkivet bevarar arkiv från kommunala och landstingskommunala verksamheter, från kommunbildningen 1863 fram till idag.
Landsarkivet och Regionarkivet samverkar i de gemensamma lokalerna i Arkivcentrum Gotland. Här bevaras 18 000 hyllmeter arkiv från ön i form av papper, fotografi, rörlig bild och
digital information från samhällets samtliga sektorer, det vill säga statlig, kommunal, landstingskommunal och enskild sektor. Det innebär att besökarna kan ta del av källmaterial på
en och samma plats, vilket är helt unikt i landet.
Landsarkivet har sedan grundandet även uppdraget att fungera som enskilt arkiv för Gotlands län och har idag stora samlingar från öns föreningsliv, företag, personer och gårdar,
sammantaget drygt 3 600 hyllmeter. Under 2019 överlämnades 120 arkiv från den enskilda
sektorn. Det som särskilt utmärker samlingarna är det omfattande beståndet av fotografiskt
material som idag är en av landets största. I samlingarna finns omkring 10 miljoner bilder allt
från daguerreotypier och glasplåtar till digitala bildfiler och filmer.
Ett vidgat användande är prioriterat och både Region- och Landsarkivet arbetar aktivt med
att göra arkiven tillgängliga och delar av samlingarna finns fritt tillgängliga på nätet. Arkiven
har en omfattande publik verksamhet, bland annat en programverksamhet med föredrag,
kurser och visningar riktade mot olika målgrupper. Båda arkivinstitutionerna har ett väl etablerat samarbete med andra kulturinstitutioner, med föreningsliv samt med utbildningsväsendet och är en viktig resurs i det livslånga lärandet. Genom Arkivcentrum finns goda förutsättningar för att på nära håll ta del av och arbeta med källmaterial.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

fortsätta att utveckla Arkivcentrum som ett informations- och kunskapscentrum för ett vidgat användande där besökarna ges möjlighet att uppleva källorna och i en kreativ kunskapsprocess forska och skapa sin bild av historien och samhället.
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4.2 Scenkonst – musik, teater och dans
Scenkonstområdet beskrivs dels övergripande med områdesgemensamma utvecklingsområden och mål. Därefter följer nulägesbeskrivningar och områdesspecifika utmaningar och
mål för de tre konstformerna musik, teater och dans var för sig.
4.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Scenkonstområdet

Gotland är en region med ett rikt och levande utbud av scenkonst med, i riksjämförelser med
andra länsinstitutioner, höga besökarantal16. Området omfattar teater, dans och musik och
bedrivs både i regional regi inom kultursamverkansmodellen och utanför av ett stort antal
fria aktörer. De regionala institutionerna är Gotlands Musikstiftelse (Gotlandsmusiken) och
Länsteatern på Gotland, som vid sidan av teater även har ett länsdansuppdrag.
4.2.2. Områdesgemensamma utmaningar - scenkonst
1. Breddat deltagande

De regionala scenkonstinstitutionerna upplever en utmaning i att nå nya målgrupper. Trots
ett stort utbud och geografisk täckning når den offentligt finansierade scenkonsten inte alla.
I princip kan sägas att institutionen når barn och äldre på ett tillfredsställande sätt, medan
målgrupper som ungdomar och unga, befolkning med annan kulturell bakgrund och människor i områden med sociala utmaningar samt unga vuxna är svåra att nå.

Vi vill
bredda deltagandet i de regionala institutionernas verksamheter.

2. Barn och unga

Barn och unga utgör fortsatt en prioriterad målgrupp, där den kulturgaranti som infördes
2020 blir ett verktyg för att nå alla barn genom skolor och förskolor. Gotlands många konstnärliga talanger är beroende av bra utbildningsvägar, från nybörjare till hög nivå. Attraktiva
utbildningar kan vara en motor till nyskapande och samtidigt motivera unga gotlänningar att
stanna kvar på ön.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

utöka och bredda kulturutbudet för barn, ungdomar och unga vuxna.

16

Enligt Kulturrådets statistik för regionala kulturinstitutioner i Kulturdatabasen
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3. Lokaler och scener

På öns mindre tätorter och på landsbygden finns gott om möjliga scener medan det råder en
välkänt stor brist på verksamhetsanpassade och kostnadsrimliga scener för publikmöten och
lokaler för repetition och egen praktik i Visby. Det under 2020 nyöppnade Gotlands kulturrum i Visby innerstad kan bli ett välkommet tillskott, såväl för mindre kulturarrangemang
som för ökade möjligheter för kulturaktörer att komma i kontakt med varandra.

Vi vill

tillskapa nya eller identifiera befintliga lokaler som kan används för musik- teater- och dansverksamhet.
4. Samverkan

Samverkan och kontaktytor mellan ideella arrangörer, fria professionella och andra aktörer
på scenkonstområdet är viktiga för infrastrukturen i hela regionen, men behöver förbättras.
Det behövs en bättre samordning i utbudsplaneringen för att undvika kalenderkrockar och
ett bättre användande av befintlig kompetens avseende arrangörs- och producentskap. Inom
de regionala institutionerna finns en avsevärd kompetens inom områden, som i högre grad
och vid behov skulle kunna fungera rådgivande för övriga aktörer. Värdefull kompetens återfinns också i större arrangörsföreningar, i Kulturskolan och i studieförbunden. Här finns
också ett behov av utökade resurser för att kunna bibehålla kontinuitet i de olika verksamheterna. Med begränsade möjligheter för lokala fria professionella kulturskapare att försörja
sig på sitt konstnärskap är det av stor vikt att de större arrangörerna av scenkonst har god
kännedom om och samverkar med dessa.

Vi vill

stärka kontaktytorna och förbättra samordning och kompetensutnyttjande kulturarrangörer
emellan.

5. Scenkonst för utveckling och social hållbarhet

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Det lokala kulturlivet har en stor betydelse för den regionala utvecklingen men synligheten
och de ekonomiska förutsättningarna kan förbättras. Musik, teater och dans är konstformer
med ett specifikt egenvärde av stor betydelse för människor. Redan befintliga verksamheter
liksom riktade aktiviteter kan berika såväl vårdtagare som yrkesarbetande inom bl.a. vården
och inom näringslivet. Konserter, föreställningar och eget deltagande kan ge vårdtagare
möjlighet att uppleva och att uttrycka sig och i samspel med andra uppleva samhörighet och
spelglädje.

Vi vill

att de regionala scenkonstinstitutionerna medverkar i arbetet med nya satsningar för en
jämlik och jämställd hälsa och för ökad attraktionskraft.
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Basisten Josef Karnebäck (foto: Roland Hejdström)
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4.2.2 Musik
4.2.2.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Musik

Musikutbudet är mycket omfattande och kan beskrivas som ett ekosystem med aktörer
inom fyra kategorier:
Professionella utövare som Gotlandsmusiken, en rad frilansmusiker, flera privata musikstudior och ett internationellt tonsättarresidens
 amatörverksamhet med öns körer och band
 musikarrangörer i form av arrangörsföreningar, studieförbund och privata produktionsbolag, och
 barn-unga-utbildning med bl.a. Kulturskolan, folkhögskolan och en högskoleförberedande tonsättarutbildning.


Gotlandsmusiken med över 300 konserter per åt dominerar musikscenen, men även körlivet
och enskilda orkestrar/band och arrangörsföreningar levererar ett brett utbud. Gästspel
arrangeras inom jazz- och bluesgenren och av arrangörsföreningar inom kammarmusikgenren. Många lokala grupper framträder regelbundet på krogscener och i bygdegårdar. Utbudet
inom populärmusik är stort, inte enbart sommartid, med många arrangemang såväl i Visby
som på landsbygden.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Gotland är ett viktigt besöksmål samtidigt som inflyttning av kompetens är av vital betydelse
för framtiden. Samtidskulturen och i detta fall en aktiv professionell musikscen utgör en inte
oväsentlig del av såväl besöksanledning som inflyttningsbeslut.
Den regionala musikinstitutionen Gotlandsmusiken bedriver musikverksamhet
som, enligt stiftelsens stadgar, ”skall vara en
för Gotlands musikliv stödjande, initierande
och kompletterande institution”. Konsertverksamheten utförs av tre mindre ensembler i form av en jazzgrupp, en blåsarkvintett
och en brass-sextett. De kombineras återkommande med
frilansmusiker vid
offentliga konserter till att utgöra Gotlandsmusikens Orkester och Gotland Big Band.
Gotlandsmusiken når ut över hela ön och
basverksamheten utgörs av kostnadsfria aktiviteter i skolor, i vården och för daglediga
på öns bibliotek samt av det årligen presenterade konsertprogrammet.

Så mycket spelglädje med gitarristen Kenneth
Waernström på ”Så mycket Burgsvik” (foto Anna
Ericsson)
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4.2.2.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Musik
Talangutveckling

Hur kan Gotland bättre ta hand om sina många musiktalanger? Talangerna är beroende av
bra utbildningsvägar, från nybörjare till högre nivå, där kulturskola, gymnasiets estetiska program, folkhögskola, kulturföreningar och den för Sverige unika Tonsättarskolan bidrar.
Musik behöver lyssnare - hur kan vi säkerställa att musiken har en publik även i framtiden?
Gotlandsmusiken har funnits med i initierandet av ett nätverk för ung musik och arbetar idag
mot ungdoms-målgrupperna genom ungmusiktävlingen Imagine, genom medverkan i andra
orkestrar och i socialt utsatta områden.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

utveckla och tillvarata öns musiktalanger och nå en yngre publik.

Delar av GotlandsMusikens bleckblåsare (foto: Anna Ericsson)
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4.2.3 Teater
4.2.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Teater

Teaterverksamheten på ön är omfattande. Här finner vi ett antal fria teatergrupper på både
professionell- och amatörnivå, ett antal frilansande professionella skådespelare, flera arrangörsföreningar och flera revysällskap. De professionellt verksamma behöver turnera utanför
Gotland för att klara sin försörjning. Arrangörsledet har en stor betydelse för hur teatern på
Gotland når ut till landsbygden och här är riksteaterföreningar, bygdegårdar m.fl. arrangörsföreningar en viktig resurs.
Länsteatern på Gotland är den organisation inom kultursamverkansmodellen som har ansvar
för professionell teater. Länsteatern producerar professionell teater för barn, unga och vuxna.
För att ge invånarna en större bredd i repertoaren kompletteras de egenproducerade föreställningarna med nationella gästspel på Länsteaterns scen i Visby. Totalt ges ca 180 föreställningar per år, varav drygt hälften riktar sig till gruppen barn och unga. Under våren har
Länsteatern en större egenproducerad produktion, ofta med sin återkommande stilriktning;
musikteater, och under hösten presenteras gästspel på hemmascenen medan teatern turnerar
på landsbygden, i bygdegårdar och i andra lokaler såsom kyrkor och köpcentra. Inriktningen
är bred teater på en professionell nivå med förankring hos hela länets befolkning.
Länsteatern är huvudman för en scenkonstkonsulent med främjandeområdena teater, dans
och musik. Scenkonstkonsulenten är en resurs för hela regionen och dess teaterverksamhet.
Scenkonstkonsulenten identifierar och driver frågor kring hur man kan utveckla teaterns roll
i regionen och har ett främjande uppdrag.
4.2.3.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – Teater
Breddat deltagande

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

All regional kulturverksamhet skall ha en god geografisk spridning i länet och god tillgänglighet. Gemensamt för teaterområdet är behovet av att nå en bredare publik. Gotland erbjuder i dagsläget ett relativt stort och varierat utbud av teater. Viktiga faktorer för att bredda
deltagandet är att se över dels bredden av representation och mångfald på scenen, dels den
fysiska och mentala tillgängligheten till olika arrangemang.
Ett brett teaterutbud med hög kvalitet där barn och unga både får ta del av teater och själva
vara aktivt skapande är grundläggande och en förutsättning för att bibehålla en återväxt inom
teaterområdet. En utmaning i hela det gotländska kulturlivet är att vi ser ett glapp i utbudet
för unga vuxna, både på scenen, i salongen och när det gäller utbildningsvägar och arbetstillfällen. Konstnärligt begåvade unga vuxna lämnar ofta Gotland för att söka sig till scener och
utbildningsvägar på andra orter. Här finns en stor risk för ett kompetenstapp och för en
minskad dynamik i det lokala kulturlivet. Här är Länsteaterns scen betydelsefull. Flera unga
gotländska scenaktörer har gjort sin debut här och även kommit tillbaka senare i sin karriär.
Utbudet av teaterföreställningar i olika former behöver breddas och för att nå en ny publik
behöver vi även se över hur vi kan arbeta för att de teaterföreställningar som visas når ut till
fler. Jämlikhet ska beaktas i beslut och likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet
ska säkerställas.
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Vi vill
bredda deltagandet inom teaterområdet.
 stimulera till konstnärlig förnyelse och kvalitativ utveckling.


Manusförfattaren Eva Sjöstrand och regissören Kickan Holmberg medverka även som
skådespelare föreställningen ”Samma ull” på Länsteatern 2019 (foto: Roland Hejdström)

4.2.4 Dans

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

4.2.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning – Dans

Dansområdet är ett konstområde med svag infrastruktur i avsaknad av en egen institution
och med få utbildningar och få professionellt verksamma dansare. Kursverksamhet för dans
finns inom kulturskola, privat dansskola samt inom studieförbunden. En bärande del för att
erbjuda den gotländska publiken professionell dans är även de ideella arrangörs- leden.
Kulturenheten och Kulturskolan i Region Gotland har även en viktig del i att stärka dansområdet, med satsningar som Skapande skola och bokningar och inköp av skolföreställningar
inom området dans. Civilsamhället är också en förutsättning för ett levande dansliv. Både
föreningsliv, nätverk och eldsjälar är viktiga bärare av dansen i länet. Amatörkultur och det
ideella arrangörskapet bidrar med ökade möjligheter till dansupplevelser och eget skapande.
Till området kan också räknas det närbesläktade området (ny)cirkus och andra gränsöverskridande sceniska rörelse-uttryck.
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Länsteatern har sedan 2013 ett länsdansuppdrag som omfattar professionella dansgästspel
samt egenproducerade dansföreställningar. Uppdraget stödjer även olika regionala satsningar
inom dans med ekonomiska, tekniska och praktiska resurser.
För dansfrämjande verksamhet finns i nuläget en danskonsulent samt en Scenkonstkonsulent. En viktig del i arbetet är att skapa kanaler mellan den breda basen av amatörverksamhet,
dans i skolan, dans inom föreningslivet och det professionella danslivet med institutioner,
ensembler och fria utövande koreografer och dansare.
4.2.4.2 Områdesspecifika utvecklingsområden – dans
1. Barn och unga

Barn och unga behöver möta dans på olika sätt redan i skolan. Även om det idag erbjuds ett
relativt stort utbud av kultur till skolorna är endast en liten del av det dans. Danskonsulenten
i samarbete med regionen har på senare år anordnat sommarjobb för unga dansare; en viktig
satsning för att skapa sammanhang och jobb för unga dansintresserade.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

att barn och unga ska ha goda möjligheter att se på dans och att dansa själva.

Bild ur filmen ”Kroppen talar alla språk” om dansaren och koreografen Helena Högberg
(foto. Susanne Svantesson)
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2. Samverkan

För ett fruktbart utvecklingsarbete inom dansområdet behövs prioritering, en stärkt infrastruktur och samarbeten. Därför är det av största vikt att hitta fler samarbetsformer för att
stärka dansens roll på Gotland och det är angeläget att vi fortsätter att skapa tillfällen för
publiken att möta dans. Därför behövs arrangörsutveckling för dansarrangörer, anpassade
lokaler samt stärkta strukturer för en tydlig informationssamordning.
Det är fortsatt viktigt att Länsteatern samverkar med fria dansaktörer för att stötta den lokala
dansen och att hitta synergieffekter mellan de verksamheter som finns idag och nya vägar till
att samnyttja befintliga resurser. Vi behöver undersöka möjligheter att tillföra nya resurser
samt fortsätta att vidareutveckla det nationella dansresidenset för att öka den konstnärliga
närvaron och stimulera till ökat utbyte nationellt.

Vi vill

stärka infrastrukturen för dansområdet och tillföra nya resurser.

4.3 Bildkonst
4.3.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Regional bildkonst avser Gotlands Konstmuseum i regi av Gotlands museum och med
regional finansiering genom kultursamverkansmodellen. Övriga aktörer och verksamheter
ligger utanför kultursamverkansmodellen. Utanför modellen återfinns ett internationellt
konstnärsresidens, en kollektivverkstad, ett konstnärdrivet och ett antal privat drivna gallerier.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Konstområdet är en resurs för Gotland, både för boende och för besökare. Gotland hyser
– utöver konstmuseet, en konstkonsulent och en intendent för hantering av den offentliga
konsten – ett flertal aktörer på bildkonstområdet: enskilda konstnärer, däribland flera nyinflyttade och yngre konstnärer, det internationella konstnärsresidenset Baltic Art Center
samt privata och konstnärsdrivna gallerier, ateljé-föreningar och en privat konsthall. Under
vinterhalvåret är konstscenen koncentrerad framför allt till Visby, men under sommarmånaderna växer utbudet för konstpubliken och antalet utställningar mångdubblas med en bra
spridning över ön. På Gotland verkar ett stort antal aktiva bildkonstnärer, men endast ett
fåtal har sin huvudsakliga utkomst från sitt konstnärskap. Dessutom finns ett mycket stort
antal konsthantverkare i gränslandet mellan konst och konsthantverk.
Byggnaden Gotlands Konstmuseum håller från hösten 2019 stängt tills vidare p.g.a. brister i
inomhusklimatet. Utställningsverksamhet sker istället i Fornsalens lokaler och i andra lokaler
på ön. Samtidigt som situationen för Gotlands konstscen är bekymmersam finns även positiva signaler. Flera pop-upp händelser, tillfälliga utställningsarenor, har den senaste tiden stimulerat konstscenen. Ett mer mobilt arbetssätt utvecklas och flera samverkansprojekt mellan
institutioner och det fria konstlivet pågår.
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Gotland var den första kommunen i Sverige att 1957 anta den så kallade 1 %-regeln för
offentlig gestaltning. Tack vare detta beslut når den offentliga konsten dagligen stora delar
av Gotlands befolkning, framför allt i offentliga lokaler och på allmänna platser.
I Region Gotlands konstsamling finns cirka 5 000 konstverk, stationära eller flyttbara, som
kräver förvaltningsöverskridande samverkan. Gotlands Museum har genom uppdrag från
Region Gotland ansvar för att tillgängliggöra, vårda, samordna och hantera konstsamlingen.
Ett intressant projekt är Stadsutveckling Visborg där ett antal bildkonstnärer har involverats
på initiativ från Statens konstråd med uppdrag att tillföra nya dimensioner i planeringen av
en ny stadsdel. Projektet beskrivs under kapitel 4. Arkitektur.
4.3.2 Utvecklingsområden

Konstscenen på Gotland är i ett skede av förändring. Många enskilda aktörer har ekonomiska
utmaningar att bemästra när det begränsade offentliga stödet inte är tillräckligt för att
genomföra önskad verksamhet. Ett ateljéstöd efterfrågas liksom höjda verksamhetsanslag
och bättre anpassade arenor för visning av samtidskonst. Bildkonsten når relativt begränsade
grupper och en utveckling behövs för att bredda deltagandet.
Gotlands Museum utreder olika alternativ för att åstadkomma ändamålsenliga lokaler för
utställning av bildkonst. Under tiden frågan utreds bedrivs verksamheten i Gotlands
Museums andra lokaler samt mobilt på andra platser och i samarbete med andra aktörer.
Den pedagogiska verksamheten vid konstmuseet behöver förstärkas för att bättre nå ut till
barn och unga och för att presentera ett bredare utbud av offentliga program för konstpubliken. Eftergymnasiala konstnärliga utbildningar saknas på Gotland. Det finns också behov av
ytterligare resurser för att säkerställa underhållet av offentliga verk och stora vinster av att
tidigt i byggnadsprocesser och i samhällsplanering och stadsutveckling involvera konstnärliga
kompetenser.

Vi vill
att Gotlands Konstmuseum ska stärka sin roll som en vital mötesplats och konstnärligt
nav med högkvalitativa utställningar i ändamålsenliga lokaler och med utökad programoch pedagogiska verksamhet.
 att den gotländska konstscenen ska vara vital med många aktörer och betraktare och
stimulera till eget skapande och att bildkonsten ska samverka med andra samhällsaktörer för att bidra till samhällsutvecklingen och eftersträva ett breddat deltagande.
 att nya utbildningar inom konstområdet etableras och att tillgången till fortbildningar
förbättras för en ökad kunskapsnivå bland aktiva konstnärer, offentlig förvaltning och
politik.
 etablera nya samarbeten kring den konstnärliga gestaltningen i offentliga miljöer.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29
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Konstnären i sin ateljé (foto: Mimmi Gibson)
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4.4 Slöjd, form och design
4.4.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Området omfattar verksamheter inom slöjd, traditionellt hantverk, konsthantverk och
design. Slöjd och traditionella hantverkskunskaper är en viktig del av vårt immateriella kulturarv där insatsen inte bara bör ses i förhållande till antalet utövare utan snarare som program för att bevara och skapa förståelse för olika hantverkskunskaper; även de som inte är
kommersiellt efterfrågade och riskerar att glömmas bort. Slöjd är ett levande kulturarv som
speglar sin samtid och den mångfald som finns på Gotland. Gotland har en attraktionskraft
för såväl en formintresserad allmänhet som professionella aktörer. Slöjd, konsthantverk och
design är viktigt som både kulturarv och näring. Många företag jobbar med keramik, glas,
betong, trä, ull och skinn. Många har slöjd som bisyssla och ännu fler slöjdar av hjärtats lust.
Professionella utövare i gränslandet mellan slöjd, konsthantverk och småskalig design bidrar
till tillväxt inom både produktion och besöksnäring och med hela världen som marknad.
Föreningen Svensk Form arbetar regionalt för att engagera gotländska företag i att lyfta designfrågorna men också genom att arrangera aktiviteter för form- och designintresserade.
Gotland är bas för flera företag med starka varumärken som arbetar med småskalig design.
Några har egen tillverkning, men de flesta arbetar mot underleverantörer i form av småskalig
produktion av varor och tjänster, ibland med hela världen som marknad. Här finns relativt
många mindre hantverksföretag som arbetar på varierande teknisk nivå, ofta relaterade till
byggsektorn.
Länets hemslöjdsförening är den största föreningen för slöjdare och intresserad allmänhet.
Därtill finns ett flertal föreningar som berör området slöjd och även föreningar med intresse
för historiska hantverk. Dessutom finns ett stort antal vävstugor, stickcaféer och andra handarbetsgrupper, ofta organiserade via studieförbunden.
Gotlands museum är sedan 2015 huvudman för området och för två slöjd- och formkonsulenter. I konsulenternas främjandeuppdrag ingår att arbeta med slöjd som kulturform, med
näringsutveckling av samtida konsthantverk och småskalig design samt att dokumentera och
tillgängliggöra det immateriella kulturarvet. Målgrupper är såväl barn som vuxna och såväl
amatörer som professionella utövare. Konsulenterna samverkar med ett flertal föreningar
och nätverk.

4.4.2 Utvecklingsområden
1. Strategiskt arbete

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Aktörer inom områdena slöjd, form och design behöver mötas för att komma till sin rätt och
utvecklas. Det gör området komplext men också fullt av möjligheter. På så sätt blir slöjd ett
kunskapsområde som också angår konsthantverket och produktion inom småskalig design.

Vi vill

stärka området genom att utforma långsiktiga strategier.
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2. Kompetensutveckling

En stor utmaning är att stärka kompetensutvecklingen bland annat inom marknadsföring
samt att främja möjligheter att producera, visa och sälja slöjd, form och designprodukter.
För detta behövs fysiska platser runtom på ön och en tydligare arena i form av ett designcentrum och Makerspace där aktörer inom slöjd, form och design kan utbyta erfarenheter
och kompetenser, ha verkstäder, arbetslokaler och utställningsverksamhet. En sådan plats
kan också fungera som en plattform för andra aktiviteter som workshops, föreläsningar och
nätverksbyggande i syfte att synliggöra slöjd, konsthantverk och design och göra dessa tillgängliga för allmänheten.
Inom slöjdområdet finns en textil hantverksutbildning på Gotlands Folkhögskola. Det
saknas dock utbildningar inom områden som trä och keramik. Utbildningar inom slöjd och
konsthantverk är grundläggande för att skapa en god dynamik inom området.
En infrastruktur för utveckling av Gotland som designregion behöver utvecklas i form av
nya utbildningar. Ett designprogram med entreprenörskap som möjlig inriktning skulle
kunna utgöra en bas för olika utvecklingsfrågor och möta utmaningen att koppla samman
det befintliga näringslivet med designområdet. Att skapa strukturer som förbättrar symbiosen mellan gotländskt industrihantverk, innovatörer, designers och entreprenörer, är ett utvecklingsområde.

Vi vill
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utveckla och förädla kompetenser inom slöjd-, form- och designområdet.

(foto Karl Melander)
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3. Breddat deltagande

Medelåldern bland utövarna är relativt hög och det är en utmaning att öka intresset för
området hos barn och unga, samt att främja ung företagsamhet och föryngring i branscherna.
Inom det pedagogiska arbetet finns behov av ett närmare samarbete mellan konsulenter och
grundskola samt med ungdomar och unga vuxna på deras fritid.

Vi vill
öka intresset för slöjd, form och design och bredda deltagandet.

4. Samverkan

Gotländsk slöjd, form och design har stor betydelse för varumärket Gotland och är viktiga
besöksanledningar. I avsikt att ta tillvara det stora intresset för gotländsk form och design
från besökare finns ett stort behov av en närmare samverkan mellan besöksnäringen och
företrädare för form- och designområdet.

Vi vill
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inspirera till en ökad samverkan mellan aktörer.

Visby Glasblåseri (foto: Karl Melander)
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4.5 Arkitektur
4.5.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Arkitekturen på Gotland är utmärkande på flera olika sätt. Bebyggelsen i världsarvet Hansestaden Visby är ett samlat unikt kulturarv av äldre byggnadsepokers sten- och träarkitektur,
från medeltid till tidigt 1900-tal, och även arkitektur från 1900-talet och 2000-talet. På landsbygden finns de många medeltida sockenkyrkorna. Kulturmiljöer som fiskelägen och gårdsmiljöer, likväl som det karakteristiska gotländska landskapet, inspirerar idag både arkitekter
och kulturhantverkare till en regionalt särpräglad tolkning av en samtida arkitektur. Modern
arkitektur och design är en allt viktigare regional identitetsskapande faktor.
Framtagna regionala eller kommunala strategier inom arkitektur finns primärt inom samhällsbyggnadsområdet. Gestaltnings- och bebyggelsestrategier utvecklas i kommunala planeringsdokument som översiktsplaner, detaljplaner och i byggnadsordningen för Visby innerstad. Någon samlad arkitekturpolitisk strategi är ännu inte framtagen, men ett uppdrag är
givet av regionfullmäktige att ta fram en arkitekturstrategi för Gotland. Detta uppdrag syftar
till att verka för att stärka arkitekturområdet.
När en region aktivt arbetar för en attraktivare bebyggd miljö kan detta ge positiva konsekvenser för regionens attraktivitet som bostadsort, besöksmål och etableringsort. Gotland är
en region med goda förutsättningar att utifrån de fantastiska kulturmiljöer och högklassiga
samtida arkitekturprojekt som redan finns här bygga vidare på arkitektur som en central faktor för regionens utveckling. En kommunal arkitekturstrategi kan ange riktlinjer för hur Region Gotland kan stärka arkitekturområdet och involvera arkitekter och formgivare på nya
sätt i utvecklingen av våra fysiska miljöer. Främjande av innovativa arkitekturprojekt kan
exempelvis ge input till nya bostadsformer och fysiska mötesplatser. Ökad samverkan inom
arkitektur- och designområdet och med bild- och konstområdet skulle sannolikt leda till synergieffekter och berika båda områdena.
Det finns många yrkesverksamma på Gotland inom arkitektur- och designområdet. Flertalet
är företagare inom kulturella och kreativa näringar eller inom byggsektorn. Region Gotland
har arkitekttjänster kopplat till samhällsplaneringsområdet, exempelvis stadsarkitekt och
stadsträdgårdsmästare, bygglov- och planarkitekter. Byggnadsantikvarisk kompetens kompletterar arkitekterna med kunskap om kulturmiljöer.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Konst i stadsutvecklingsprojekt

Under 2020 inleddes ett samarbete där ett antal konstnärer redan i planeringsskedet involverades i arbetet med utvecklingen av den nya stadsdelen Visborg. Uppdraget handlar om att
tillföra nya dimensioner i planeringen genom att konstnärer kommer att medverka och inspirera i stadsutvecklingsarbetet. Målsättningen är att utvalda teman ska kunna ges nya dimensioner genom samarbetet med konstnärerna, Baltic Art Center och med Statens
Konstråd. Att involvera konstnärer väldigt tidigt i planeringsfasen av ett nytt bostadsområde
är att bryta ny mark och förhoppningen är att konstnärerna kan ge nya perspektiv i utvecklingen av stadsdelen till en levande och hållbar ny stadsdel.
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Gestaltad livsmiljö

2018 antog riksdagen politiska mål för arkitektur-, form- och designområdet. Propositionen
"Politik för gestaltad livsmiljö" tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön
och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Propositionen trycker på att den gestaltade
livsmiljön berör många politikområden och därför är samverkan och samarbete centralt.
Samverkan behövs för att olika perspektiv ska kunna belysas och är, enligt regeringen, enda
sättet att skapa helhetssyn.
Riksdagen antog samtidigt följande mål för arkitektur-, form- och design:
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

4.5.2 Utvecklingsområden

En utökad samverkan inom stadsbyggnads- och arkitekturområdet är ett utvecklingsområde
och framtagande av ett övergripande strategiskt dokument skulle säkra inriktningen i det
långsiktiga arbetet. Behov finns av utbildningsinsatser, exempelvis riktade utbildningsinsatser
till tjänstepersoner och politiker, företrädare för näringsliv och kulturliv i form av seminarier
och utställningar med syfte att sprida kunskapen om arkitektur i samhället. Samverkan inom
arkitektur med skola, utbildning och forskning är också ett viktigt utvecklingsområde. Den
offentliga arkitekturkompetensen på Region Gotland bör i högre grad verka även inom det
regionala utvecklingsområdet, och i olika samverkansuppdrag med medborgare, kultur och
näringsliv. Resursfrågan är en utmaning att hantera då stadsarkitektkompetensen idag är
starkt uppknuten till samhällsbyggnadsfrågorna i den primärkommunala verksamheten.

Vi vill
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stärka arkitekturområdet och att uppnå en utökad regional samverkan inom stadsbyggnadsoch arkitekturområdet

”Havstorget”
Inre hamnen,
Visby, gestaltningskoncept.
Bild: URBIO
landskapsarkitekter.
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4.6 Bibliotek och läsfrämjande
4.6.1 Bibliotek och läsfrämjande

Regional biblioteksverksamhet inom kultursamverkansmodellen handhas av Gotlands Länsbibliotek, som från och med 2015 också ansvarar för områdena läsfrämjande och litteratur.
Gotland är en region och en kommun, därför arbetar inte länsbiblioteket med folkbibliotekssamverkan mellan kommuner utan direkt mot kommunens egna folkbibliotek. Målen och
aktiviteterna för perioden är gemensamma för läns- och folkbiblioteken.
Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är de primärkommunala
folkbiblioteken en del i infrastrukturen för demokrati och social hållbarhet. Biblioteken har
en unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och bidrar till människors lärande, personliga utveckling och delaktighet i samhället. Verksamheten tar sin utgångspunkt i Unescos
folkbiblioteksmanifest samt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och regleras av
bibliotekslagen. Enligt lagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning
och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt17.
4.6.2 Nuläge och områdesbeskrivning

Folkbiblioteken på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket som är huvudbibliotek, nio
distriktsbibliotek spridda över ön samt en bokbuss. Huvudbiblioteket är ett integrerat folkoch universitetsbibliotek knutet till Uppsala universitet Campus Gotland. Två distriktsbibliotek är integrerade folk- och skolbibliotek och huvudbiblioteket driver även lasarettets medicinska fackbibliotek på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning som främjar folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet18 genom kompetenshöjande insatser, projekt och insatser
för kvalitets- och verksamhetsutveckling, nätverkande och samarbeten internt och externt.
Länsbiblioteket driver även regionens taltidning för personer med läsnedsättningar.
4.6.3 Utvecklingsområden

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Bibliotek för alla – breddat deltagande

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov.
Särskilt prioriterade grupper i bibliotekslagen är barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. För att öka
förtroendet och användandet hos flera grupper och stimulera till delaktighet krävs att biblioteken utvecklar sin verksamhet och sina metoder genom att ställa frågor i lokalsamhället,
undersöka olika målgruppers vanor och behov, bjuda in till medskapande samt arbeta uppsökande och nätverkande. Ett strategiskt kommunikationsarbete krävs för att nå ut till målgrupper med olika behov. Processer för att genomföra detta har inletts genom projektet
Stärkta bibliotek och nya kompetenser, metoder och verksamheter ska implementeras och
utvecklas vidare i bibliotekens ordinarie verksamheter.
17
18

Bibliotekslag SFS (2013:801)
ibid §11
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Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta
måste säkras. Biblioteksrummen är viktiga och sociala mötesplatser och möjligheter ska finnas för allmänheten att arrangera möten och öppna evenemang på biblioteken.

Vi vill

att biblioteken är angelägna och tillgängliga för alla.

4.6.4 Läsfrämjande

Läsförmåga är en basfärdighet och en förutsättning för att kunna delta i och påverka samhället vi lever i. Barn och ungdomars dagliga läsning av böcker och tidningar minskar och
har för ungdomar mer än halverats under en sexårsperiod.19 Det finns också stora skillnader
i likvärdigheten mellan grupper vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse, främst skillnader
relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund.20
Enligt de nationella läsfrämjandemålen ska alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga
och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Läsförmågan behöver förbättras, fler än idag
behöver regelbundet kunna ta del av fack- och skönlitteratur och kunskapen om läsningens
betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhället behöver öka.21
Folkbiblioteken har ett viktigt uppdrag att främja läsning och tillgång till litteratur. Det
läsfrämjande arbetet kan riktas mot hela befolkningen men särskilt gentemot barn och unga,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska.
Tidiga familjestödjande språk- och läsfrämjandeinsatser är ett evidensbaserat sätt att arbeta
förebyggande och utjämnande.22 Projektet ”Bokstart” har prövat metoder för detta under
2018-2020 och dessa ska implementeras i ordinarie verksamheter under planperioden. Läsning av skönlitteratur har också visat sig ha hälsofrämjande effekter och metoder kring detta
finns utvecklade i en bibliotekskontext.23

Vi vill

arbeta aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja gotlänningarnas läslust
och läsutveckling.
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4.6.5 Digital kompetens och delaktighet

Digital kompetens tillhör numera de grundläggande kompetenserna som alla måste ha för att
kunna delta i samhället på lika villkor. I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin
digitala kompetens.24 Men vissa grupper i samhället har svårare att ta till sig digital teknik och
använda sig av digitala tjänster.
19

Ungar och medier, Statens medieråd 2019
Prop 2013/14:03 Läsa för livet, Kulturdepartementet
21
Främja läsning: handlingsplan för läsfrämjande, Kulturrådet 2019
22
Dags att höja ribban: samverkan för små barns språkutveckling, Kerstin Rydsjö, Region Halland, 2015
23
Cecilia Pettersson. ”Women's experience of reading fiction while on sick leave”. Ingår i: LIR.journal; 2016:6
24
Skr 2017/18:47 Digitaliseringsstrategi för ett hållbart digitaliserat Sverige
20
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Att i dag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna nu digitaliserats. Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer, för individen kan det vara svårt att skilja sant från falskt. Biblioteken
har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap om hur man
söker och värderar information och utövar källkritik.
Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och informationskunnighet (MIK) och
digital delaktighet hos kommuninnevånarna i olika åldrar ingår i folkbibliotekens uppdrag.
Detta förutsätter digital kompetens, medie- och informationskunnighet samt ett pedagogiskt
förhållningssätt hos bibliotekspersonalen. Det nationella projektet ”Digitalt först - med användaren i fokus” har arbetat med bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa frågor
under åren 2018-2020. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas även efter projekttiden.

Vi vill

att personalens digitala kompetens utvecklas och verksamheten bidrar till att öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet.

4.7 Litteratur

Litteratur är en egen konstform, den är språk- och kulturbärande, stimulerar empatiska
förmågor och bildar förutsättningar för demokrati och yttrandefrihet. Genom litteraturen
kan varje människa få del av andras berättelser men också få tillgång till sin egen. Alla gotlänningar ska ha möjlighet att ta del av litteratur av god kvalitet men också möjlighet att själva
skapa litteratur, detta gäller särskilt barn och unga. Det behövs en mångfald av röster i
litteraturen som i högre grad speglar befolkningen. För att stärka litteraturen som konstform
behöver de litterära aktörerna samverkansmöjligheter, bättre villkor samt större möjligheter
att nå ut till allmänheten. Region Gotland kan stärka konstformen genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja aktörer, processer och infrastrukturer inom området.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

4.7.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Det litterära fältet har många aktörer på Gotland; professionella och semiprofessionella
utövare, amatörer, förmedlare och mottagare. Bland de professionella utövarna finns författare, manusförfattare, dramatiker, skribenter, journalister, översättare, illustratörer, serietecknare m.fl. Bibliotek, studieförbund, litterära sällskap, bokhandlare och antikvariat förmedlar
litteratur och främjar läsandet. Förlag, föreningar, hembygdsförbundet och Gotlands museum m.fl. ger ut litteratur. Teateruppsättningar med litterär grund skapas. Folkhögskolan
har en skrivarlinje. Den professionella litteraturens utveckling gynnas av tillgången till Östersjöns författar- och översättarcentrum, ett internationellt centrum för författare och översättare. Det finns sålunda gott om aktörer men det saknas organisatoriska förutsättningar, strukturerade samarbetsformer och en regional strategi för konstområdet.
Länsbiblioteket ansvarar för litteraturområdet i samverkan med andra. Länsbiblioteket fördelar tryckningsstöd till litteratur vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. Sedan flera
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år anordnas också en lokal bokmässa tillsammans med författare, bokförlag, bokhandlare
och litterära sällskap m fl. Punktinsatser har gjorts men i avsaknad av resurser har ingen
löpande strategisk verksamhet kunnat bedrivas. En förutsättning för många av aktiviteterna
i planen är att området får ekonomisk förstärkning eller att det görs interna omprioriteringar.
Under 2020 genomfördes en kartläggning av litterärt verksamma på Gotland och deras behov. Genom kartläggningen uttrycker de litterära aktörerna behov av samverkansmöjligheter,
bättre villkor samt ökade möjligheter att nå ut till allmänheten. Rapporten utmynnande i ett
antal förslag varav flera tas upp som strategier och aktiviteter i denna plan.
4.7.2 Utvecklingsområden
1. Organisatoriska förutsättningar

För att kunna stärka litteraturen som konstform och genomföra mål och strategier för området behövs organisatoriska förutsättningar. I kartläggningen framkommer att ett nätverk
för litterärt verksamma som sammankallas av regionen vore värdefullt och nödvändigt för
utvecklingen inom området. Nedanstående mål och medföljande strategier är en förutsättning för övriga mål och strategier inom området.

Vi vill

stärka litteraturen som konstform genom att samordna, samverka, synliggöra och stödja aktörer, processer och infrastrukturer inom konstområdet.

2. Synliggörande

Ett led i arbetet med att stärka konstformen är att synliggöra litteraturen och dess aktörer för
läsarna, allmänheten och uppdragsgivarna. Återkommande evenemang om litteratur, författarskap och texter behövs för att öka synligheten och dialogen med läsarna i olika litterära
arenor som biblioteken, bokhandeln, antikvariat, teatrar och Författar- och översättarcentret.
Med samverkan och samordning kan mer regelbundna litterära arrangemang utvecklas och
scener skapas och olika litterära genrer och aktörer ta plats. Med ett vidgat textbegrepp kan
definitionen av litteratur utvidgas och gränser mellan olika konstformer suddas ut. Litterära
evenemang kan även rymma t ex sång- och raptexter, spoken word och muntligt berättande.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Att litteraturen på Gotland är synlig för gotlänningarna

3. Goda villkor för litterärt verksamma

En förutsättning för att litteraturen som konstform ska utvecklas är att de litterärt verksamma
har goda villkor. I kartläggningen ger flera författare uttryck för att de sällan arvoderas efter
Författarförbundets rekommendationer. Insatser kan göras för att sprida kunskap till uppdragsgivare om ords värde och avtalsenliga ersättningar. Regionen kan också sammanställa
information om bidrag, stipendier och projektmedel möjliga att söka för litterärt verksamma
samt ge råd vid ansökningsförfarandet.
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Vi vill

att litterärt verksamma har goda arbetsvillkor.

4. Talangutveckling samt barn och ungas litterära skapande

Det ska finnas möjligheter för den som vill uttrycka sig i skrift att utveckla sitt skapande.
Insatser behöver göras för att öka mångfalden av röster i litteraturen så att den i högre grad
speglar befolkningen. Skrivande ska här ses i vid bemärkelse och kan också inkludera sångoch raptexter, manusskrivande för film, spel och teater m.m. Upplägg och marknadsföring
av dessa insatser gentemot barn och unga måste målgrupps- och behovsanpassas för stor
spridning i deltagandet.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Främja talangutveckling inspirera barn och unga till eget litterärt skapande.

”Läsförmåga är en basfärdighet och en förutsättning för
att kunna delta i och
påverka samhället vi lever i”
(foto: Almedalsbiblioteket)
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4.8 Film- och rörlig bild
4.8.1 Nuläge och områdesbeskrivning

För den regionala filmverksamheten inom kultursamverkansmodellen ansvarar Film på
Gotland. Övriga här nämnda aktörer ligger utanför kultursamverkansmodellen.
Gotland är en aktiv och attraktiv filmregion inom såväl filmkulturell verksamhet som professionell filmproduktion. Mer än hundra filmer är inspelade här. Filmområdet är rikt både
till omfång och innehåll och här finns många aktörer: en regional filmfond, en aktiv studio
för filmproduktion, och flera privata aktörer. På utbildningsområdet finns två filmutbildningar på folkhögskolenivå och ett filmpedagogiskt arbete som sträcker sig från förskola till
gymnasium. Det finns tolv biografer varav sex är aktiva året runt, sex film-studioföreningar,
Bergmancenter på Fårö och konstnärsresidenset Bergmangårdarna på Fårö.
I början av 2018 antog regionfullmäktige en filmstrategi för Gotland som gäller till och med
2023. Fem fokusområden pekas ut i strategin: filmproduktion, filmkultur, utbildning, tillväxt
och attraktionskraft och utveckling av filmmediet. Samt strategiska prioriteringar av professionell produktion, semiprofessionell produktion och samverkan mellan filmaktörerna. Huvudsyftet är att samla aktörer med helt eller delvis offentliga medel kring ett antal åtaganden
för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för Gotland att bli en attraktiv plats för filmskapande och filmkultur.25 Filmstrategin förvaltas av Film på Gotland och är kopplad till en
handlingsplan som uppdateras och följs upp årligen. I filmstrategin finns tre strategiska prioriteringar.
4.8.2 Utvecklingsområden/utmaningar
1. Visning och spridning

Gotland har en närmast unik struktur av året runt- och sommarbiografer som erbjuder ett
brett utbud av filmupplevelser över hela ön. Biograflokalerna har ofta en multifunktionell
användning och är viktiga för en levande landsbygd. Samtidigt står visningsarrangörerna på
Gotland inför ett generationsskifte och behöver nya krafter som tar över. Ungdomar går på
bio oftare än de exempelvis besöker teatrar eller konserthus, men engagerar sig inte i de
befintliga biografstrukturerna. Det finns även en fysisk tillgänglighetsproblematik och flera
av biograferna står inför att byta ut den första generationens digitala projektorer. Det råder
även brist på utbildade maskinister, framförallt till live-sändningar på biograferna.

Vi vill

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

att öns visningsaktörer/arrangörer ska ges möjlighet till teknisk upprustning samt kunna
ha god tillgång till utbildade maskinister över hela ön.

25

Aktörerna är Aktörerna är Film på Gotland, Gotlands Folkhögskolas filmutbildningar, Kulturskolan, Film Capital Stockholm/Gotlands
filmfond, Bergmancenter samt gymnasieskolornas mediaprogram.
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2. Tillväxt och attraktionskraft

Filmregissören Ingmar Bergman är välkänd och respekterad över stora delar av världen och
hans boplats och gravplats finns på Fårö, där också flera av hans filmer spelades in. Här kan
besökaren ta del av Bergmans liv och produktion vid det filmiska världsarvet26 Bergmancenter. Gotland har också varit platsen för ett stort antal andra filmer och TV-serier som mött
stort publikt intresse och inspelningsplatser och berättelser kring dessa är intressant för filmintresserade att besöka och ta del av.

Vi vill

att filmverksamheten på Gotland ska stärka bilden av Gotland och vara en självklar del
av den identitet som formar människorna på Gotland.

3. Barn och unga

Rörlig bild är ett språk som introduceras allt tidigare i barn och ungas liv. Samtidigt håller
den forskning som granskar effekterna av mediekonsumtionen inte samma takt som den
tekniska utvecklingen. Barn och ungas ökade konsumtion av film och rörlig bild innebär ett
ökat behov att få verktyg för att kunna reflektera, förstå och kritiskt granska flödet av bilder.
Sedan årsskiftet är FNs barnkonvention lag i Sverige vilket betyder att barnperspektiv och
barn och ungas medbestämmande även ska genomsyra all verksamhet riktad till barn och
unga. Att få fler barn att gå från passiva film- och mediakonsumenter till medvetna betraktare
och kreatörer av rörlig bild och ta plats i det digitala flödet är ett viktigt arbete som ställer
krav på ökad kompetens kring film som eget skapande och som verktyg för lärande i skolan.

Vi vill

göra barn och unga delaktiga i den filmpedagogiska verksamheten, att filmen ska vara ett
verktyg för lärande i skolan och att medie- och informationskunnigheten hos pedagoger
inom olika sektorer ska öka.

4. Talangutveckling och professionell produktion

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

För fortsatt satsning på professionell filmproduktion är finansiering av Gotlands filmfond
en grundförutsättning. Detta är även en av de strategiska prioriteringarna i filmstrategin.
Parallellt behöver satsningen följas av insatser som bidrar till att skapa långsiktighet för filmverksamma på ön.
Filmproduktion skapar arbetstillfällen men inte per automatik på ett sätt som leder till att
kreatörer och filmarbetare kan bo, leva och verka på Gotland kontinuerligt. Ö-läget ger ett
behov av nätverkande utanför Gotland och fler möjligheter att ingå i ett större sammanhang

26

The European Film Academy utnämnde 2015 Bergmancenter på Fårö till ”Treasures of European Film Culture” - en plats med en speciell kulturell betydelse för europeisk film som måste skyddas och bevaras för kommande generationer.
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genom samverkan med aktörer och resurser till exempel i Stockholmsregionen. Filmbranschen behöver dessutom, precis som många andra branscher, göra en omställning för att
bidra till ökad social och miljömässig hållbarhet.

Vi vill

att det ska finnas goda incitament för talanger, professionella filmare och filmarbetare att
bo, leva och verka på Gotland året runt.

Inspelning av dramaserie på Gotlands Folkhögskola. (foto: Film på Gotland)

4.9 Spelkultur

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

4.9.1 Nuläge och områdesbeskrivning

Spelkulturen utgör en stor del av vardagen, i synnerhet för barn och unga27 och spel tar allt
större plats i den digitala världen. Spelområdet innefattar en mångfald av kreativa uttryck och
aktörer inom såväl bräd-, figur och rollspel som digitala spel. Trettiosex föreningar finns
registrerade hos SVEROK28 och ett tiotal andra aktörer arrangerar bland annat aktiviteter
som spelkonvent, LAN, lajv, cosplay och kurser i programmering för barn. I Visby finns ett
antal professionella spelutvecklare som driver spelstudios i bolagsform och som utvecklar
spel riktade mot internationella marknader. Inom Medeltidsveckan, ett av Gotlands största
evenemang, har rollspel en central funktion.
27
28

Enligt en SIFO-undersökning genomförd 2015
SVEROK – Svenska spelhobbyförbundet
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Uppsala universitet Campus Gotlands internationella avdelning bedriver flera forskningsprojekt för speldesign och har fyra olika utbildningsprogram inom speldesign som rymmer 300
studenter per år. Utbildningen arrangerar årligen Gotland Game Conference och samverkar
med företagsinkubatorn Science Park Gotland.
Befintliga insatser för spelkultur och spelskapande inom Region Gotland görs idag främst
genom folkbibliotek, ungdomsgårdar och Fenix ungkulturhus i Visby, som är ett nav för
nörd- och spelkultur även för vuxna med ett Makerspace där spel också kan skapas och
testas. Genom att samordna och synliggöra området kan skapas bättre möjligheter för aktörer, för nätverk och initiativ att utvecklas och för nya satsningar på området.
4.9.2 Utvecklingsområden
1. Synlighet och ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde.

Det finns ett behov av synlighet för spelområdet och att bilden av spel som ett konst- och
kulturområde stärks och breddas. Spelområdet innehåller skapande inom allt ifrån hantverk,
bild, film och teater till litteratur- och musikskapande. Insatser för att synliggöra och skapa
ökad förståelse för spel som konst- och kulturområde skulle underlätta för spelaktörer att
kunna ta plats i kulturlivet och för att kunna inkludera spelområdet i kommunala bidragsstrukturer.

Vi vill

medverka till en ökad kunskap om och synlighet för spel som konst- och kulturområde
samt som en motor för innovation och utveckling inom andra områden.

2. Mötesplatser

Aktörer inom spelområdet efterlyser mötesplatser för spelaktiviteter samt synlighet för
events för spelkultur och spelutveckling i det lokala kulturlivet, exempelvis en infokanal kring
vad som händer på ön inom området. Behov finns även av nätverk och utbyten mellan
aktörer.

Vi vill

verka för tillkomsten av fler mötesplatser och tillgängliga lokaler för kreativa spelaktiviteter
och möjligheter till nätverkande.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

3. Spelkunnighet för barn och unga

Spel expanderar i allt fler fönster och teknikutvecklingen går fort framåt. Spelkunnighet som
en del av MIK-begreppet29 behöver aktiva insatser för att bidra till förståelse för spel som
identitetsbärare, till ökat kritiskt tänkande i den digitala världen och till möjligheter att kunna
ta del av kvalitativa spel och spelskaparprocesser. Insatser kring spelkunnighet skapar bättre
och mer likvärdiga möjligheter för barn och unga att kunna ta plats i spelkulturen, liksom
ökad kunskap hos vuxna att kunna bistå barn och unga att navigera i spelvärlden.
29

MIK – Media- och informationskunnighet.
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Vi vill

skapa likvärdiga möjligheter för barn och unga att delta i spelkulturen och själva få prova
på eget spelskapande.

4. Ökad samverkan mellan Uppsala universitets institution för speldesign och regionens
verksamheter

Uppsala universitet Campus Gotlands spelutbildning, forskningsprojekt och studenter är resurser för det lokala samhället som skulle kunna tas bättre till vara. Ökad samverkan mellan
Region Gotland och universitets spelutbildning skulle gynna hela områdets utveckling på
Gotland liksom kultur- och näringslivet i stort. Ett fåtal elever stannar kvar på ön efter avslutad utbildning, trots att intresset för att etablera sig finns. Här skulle styrkor och svagheter
behöva kartläggas och samarbeten formaliseras.

Vi vill

verka för en ökad samverkan mellan universitet och Region Gotland inom flera områden
och gärna på forskningsnivå.

4.10 Konst- och kulturfrämjande verksamhet

Den konst- och kulturfrämjande verksamheten sker i regional regi då den är ett område som
omfattas av kultursamverkansmodellen. Den avser till största delen sju kulturkonsulenter.
Aktörer är även kulturinstitutionerna, som är huvudmän för konsulenter.
4.10.1 Nuläge

Kulturkonsulenter har funnits på Gotland sedan slutet av 1960-talet då en hemslöjdskonsulent inom hårdslöjd tillsattes. I och med kulturplanen 2014-2016 formaliserades arbetssätt
och en tydligare målsättning för konsulenterna infördes. Konsulentverksamhet finns inom
områdena film, slöjd och form, konst, kulturarv, samt scenkonst. Konsulenterna är sju till
antalet, fördelat på 4,75 tjänster.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

4.10.2 Utvecklingsområden
Förändrad konsulentorganisation

Under 2019 genomfördes, enligt beslut i föregående kulturplan, en utredning av konsulentverksamheten. Utredningens mål var att lämna förslag till förändringar för att uppnå högre
effektivitet och långsiktig hållbarhet i arbetet med olika målgrupper. Utredaren skulle analysera effekterna av nuvarande organisation, se över huvudmannaskapet och undersöka hur
man kan skapa gemensamma strukturer och samordning. Utredningens syfte var att lämna
”ett förslag till organisation som optimerar utkomst och effekter av satsade medel.”
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Utredningen avlämnade sina förslag i december 2019 och avsikten var att genomföra eventuella förändringar under 2020 för att ha en ny organisation på plats vid ingången av 2021.
Efter en grundlig genomlysning och konsekvensanalys av förslagen ser dock Region Gotland
ett behov av en mera djupgående analys av behoven och behöver på ett processinriktat sätt
arbeta vidare med frågan. Målsättningen är att lägga fram ett förslag för genomförande under
2021 med verkställighet från 2022.
Under föregående planperiod har en ny form av samverkan mellan konsulenter och skolans
organisation etablerats där samarbete och att synliggöra utbudet av barnkultur är huvudmålsättningarna. Ett erfarenhetsutbyte sker vid regelbundna arbetsmöten.

Vi vill

genom en uppdaterad och modern konsulentverksamhet uppnå högre effektivitet, ett
bredare utbud, större samverkan och långsiktig hållbarhet i mötet mellan konsten och
publiken.

5. Framtagande och genomförande av kulturplanen
5.1 Förordningar, lagar och regionala måldokument
5.1.1 Kulturrådet och kultursamverkansmodellen

Statens kulturråds uppgifter definieras av svensk författningssamling förordning (2010:2012)
om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Syftet med fördelningen av
statsbidraget i kultursamverkansmodellen är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. I förordningen (2012:515) anges att myndigheten särskilt ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör regional kulturverksamhet.
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Kulturrådet utger ett årligt verksamhetsbidrag till Region Gotland och detta bidrag tillsammans med medel från den regionala budgeten utges sedan i sin tur till de verksamheter som
ingår i Kultursamverkansmodellens finansiering (se avsnitt 1.2.1 ovan).
Den offentliga lokala finansieringen av övriga i kulturplanen redovisade verksamheter utgår
från den primärkommunala budgeten.
5.1.2 Kulturplanens koppling till andra lagar och förordningar

Kulturplanen har också kopplingar till och ska förhålla sig till andra nationella lagar och
förordningar som:
 Agenda 2030, där kultur har en stark implikation inom social hållbarhet.
 Läroplan för grundskolan, som i sitt första kapitel anger att ”drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”.
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FN:s barnkonvention, som blev svensk lag från 2020. Här anges bl.a. att det vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa och att
alla barn har rätt att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
 Bibliotekslagen och de nationella läsfrämjandemålen.
 Kulturmiljölagen, museilagen och fornminneslagen.


5.1.3 Kulturplanens koppling till andra regionala planer och program

Kulturplanen skall också förhålla sig till flera av regionens andra planer och strategier. Här
kan särskilt nämnas den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS (se 2.3.1 nedan). Andra planer med implikationer på kulturplanen är
 Region Gotlands interna styrkort, där vikten av ett rikt kulturliv betonas.
 Program för god jämlik jämställd hälsa antaget våren 2020.
 Den regionala besöksnäringsstrategin och Gotlands varumärkesplattform, där kultur är
en väsentlig del av Gotlands varumärke och attraktionskraft.
 Region Gotlands serviceutbudsstrategi, vars mål att säkerställa att hela Gotland ska vara
attraktivt för boende, besökare och näringsliv.
 Regionens jämställdhetsplan som handlar om likabehandlingspolicy och omfattar både
jämställdhet och mångfald.

5.2 Samverkan

Framgångsrika regioner och kulturverksamheter kännetecknas oftast av respekterande och
varaktiga samarbeten. Att samverka är viktigt för att bygga relationer som kan nära och bistå
varandras verksamheter. De dialogmöten som är en viktig del av en kulturplans framtagande
har i flera fall lett till att nya samverkansformer växt fram.
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Sådan samverkan och dialog med institutioner, föreningar och fria professionella kulturskapare sker fortlöpande under kulturplanens genomförandeperiod, dels genom återkommande
möten, i nätverk och grupper, dels i samband med föreställningar och i samband med bidragsansökningar.
Gotlands tillväxt och utveckling inom kulturens område beror inte på ett fåtal aktörer utan
ställer krav på samarbete och samverkan mellan inblandade aktörer, offentliga liksom privata
företag och ideella organisationer och mellan medborgare. Inom kultursektorn är behovet av
samverkan i avseende på idéutbyte och verksamhetsutveckling stort, inte minst internt och
sektorsövergripande inom Region Gotland och med näringslivet och civilsamhället. Den regionala kulturplanen tar i sina ansatser för kulturens utveckling ansvar för att kulturutvecklingsarbetet i regionen blir hållbart utifrån de tre fokusområdenas aspekter: social hållbarhet,
villkor för kulturskapande samt kulturdriven tillväxt.
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5.3 Genomförande och uppföljning

Genomförandet och uppföljningen av kulturplanen ska vara styrande eller vägledande för
många olika aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med att förvalta och utveckla kulturen
på Gotland. Ett särskilt stort ansvar vilar dock på Region Gotland och de regionala kulturinstitutionerna när det gäller att omsätta kulturplanens mål och ambitioner i konkret handling. Kulturplanen är en plattform för politisk dialog om kulturfrågor likaväl som en plan för
Gotlands utveckling inom kulturområdet.
Till kulturplanens fokusområden och till de olika verksamhetsområdena har ett antal mål
formulerats. Till dessa hör också ett antal aktiviteter som ska genomföras under planperioden. Målen återfinns i kulturplanen, medan aktiviteterna återfinns i en handlingsplan, som
utgör en bilaga till kulturplanen. I denna handlingsplan redovisas ett stort antal aktiviteter
och här ska, under planens genomförande, även anges när en aktivitet planeras genomföras
och vem ansvaret för genomförande åvilar.
Handlingsplanen skall följas upp årligen i regelbundna möten och dialoger. Huvudansvarig
för handlingsplanens genomförande och uppföljning är Region Gotland.
5.4 Framtagandet av kulturplanen

Arbetet med framtagande av Region Gotlands fjärde kulturplan inleddes våren 2019 med
intern planering och politiskt förankringsarbete. En politisk referensgrupp utsågs, bestående
av ledamöterna i Kultur- och fritidsberedningen, samt en politisk styrgrupp bestående av
ledamöterna i Regionstyrelsens arbetsutskott plus företrädare från de tre partier som saknar
representation i Regionstyrelsen.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Under hösten 2019 genomfördes ett stort antal dialogmöten inom samtliga kulturområden
och kring ett flertal horisontella perspektiv. Resultatet från dessa dialogmöten kunde kokas
ner till nedanstående nyckelord, som i många avseenden har legat till grund för arbetet med
att skriva fram kulturplanen:
 Behovet av verksamhetsanpassade lokaler
 Behovet av ökad samverkan
 Behov av utökad verksamhet för ungdomar och unga vuxna
 Behov att tänka nytt och att våga omfördela resurser
 Kulturkonsulenternas roll och uppgift
Kulturplanens texter utarbetades under vintern, i nära samråd med områdesansvariga konsulenter och institutionschefer och internt och tvärsektoriellt inom Region Gotland. Ett remissförfarande regioninternt och externt genomfördes under maj-juni 2020. Avstämningar
med referens- och styrgrupp har skett fortlöpande innan kulturplanen fastställdes av regionfullmäktige den 16 november 2020.
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6. Ekonomi och budget
Gotlands regionala kulturutgifter per innevånare är den näst högsta i landet och det statliga
stödet genom Kultursamverkansmodellen det allra högsta per capita. Så även om de primärkommunala kulturutgifterna ligger under riksgenomsnittet så måste de ekonomiska förutsättningarna för medborgaren och besökaren att ta del av konst och kultur på Gotland året om
anses som synnerligen goda.
En stor del av kulturen på Gotland är en riksangelägenhet. Det statliga stödet till den gotländska kulturen är omfattande. Förutom verksamhetsbidraget i kultursamverkansmodellen
erhåller Gotland årligen en antikvarisk ersättning till de 92 medeltida kyrkobyggnaderna, statliga verksamhetsbidrag till tre internationella konstnärsresidens och en högskoleförberedande musikutbildning, till Kulturskolan, till Skapande skola och till folkbildning och folkhögskoleverksamhet.
Såsom framgår av avsnittet 3.2.4 Ekonomisk hållbarhet är den offentliga finansieringen tillsammans med publik- och försäljningsintäkter ändock sällan tillräcklig. Den så viktiga offentliga grundfinansieringen urholkas alltmer som en följd av att de svenska kommunernas
och regionernas ansträngda ekonomi. De offentligt understödda institutionerna är underfinansierade och för de fria icke-kommersiella kulturaktörerna utan regelbunden offentlig
grundfinansiering blir medelsbristen särskilt påtaglig.
Region Gotlands kulturutgifter består dels av regionala medel i kultursamverkansmodellen,
dels av den primärkommunala budgeten. Den senare destineras huvudsakligen till kulturstöd
i olika former, till biblioteks- och kulturskoleverksamhet och för stöd till folkbildning. Hur
kultursamverkansmodellens medel fördelas framgår av diagram på nästa sida.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Totalt destineras ur Region Gotlands egen budget 2020 cirka 77 miljoner till kulturella verksamheter, vilket utgör 1,4 procent av Region Gotlands totala driftsbudget. Av dessa destineras 21,9 mkr till kultursamverkansmodellen.

Fig. Fördelningen av resurser inom
kultursamverkansmodellen enligt
budget, statlig och regional finansiering 2020 (tkr). Den statliga delen är
53 procent (24,3 mnkr) och den regionala delen är drygt 47 procent
(21,9 mnkr). Totalt fördelades 46,2
mkr.
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Gotland i förhållande till riket

Statistik över samhällets kulturutgifter publiceras regelbundet av Myndigheten för kulturanalys. Här kan utläsas statens, regionernas och kommunernas årliga kulturutgifter. På kommunal nivå inräknas utgifter för biliotek, musik/kulturskola, stöd till studieorganisationer och
övrig kultur. I den senast presenterade statistiken (för 2018) kan vi utläsa att Gotlands kommun ligger på tredje plats i riket med 1.411 kr per invånare30. Denna statistik är dock missvisande, eftersom det är Region Gotlands siffror som redovisas och i dessa är också regionala
kulturutgifterna, som i alla andra svenska kommunen ligger i en landstings- eller regionbudget, inräknade. Med avdrag för dessa blir de primärkommunala kulturutgifter ca 1.075 kr/invånare, vilket istället placerar Gotlands på den nedre delen av skalan i riket.

Ärendenr KFN 2019/1026 Datum 2020-04-29

Ur Statens kulturråds statistik (2017) kan vi dock utläsa att Gotland är den region i landet
som, efter Region Västra Götaland, lägger mest regionala pengar per invånare i Kultursamverkansmodellen, och att Gotland dessutom, p.g.a. öläget, är gynnat av staten och erhåller
det i särklass största stadsbidraget i landet per capita. Finansieringen av den regionala kulturverksamheten genom Kultursamverkansmodellen är sålunda stark medan den primärkommunala finansieringen är relativt svag i en riksjämförelse.

30

Myndigheten för kulturanalys, Statistik samhällets kulturutgifter, kommunernas nettokostnader för kultur 2018
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 19

Remiss. Kulturplan 2021-2024

RS 2019/1026

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Remissversion av Kulturplanen godkänns och skickas på remiss enligt sändlista.
x Remissperiod är 1 maj – 18 juni 2020.
x

Förvaltningen föreslår att ett förslag till Kulturplan för åren 2021-2024 går ut på
remiss för att ge andra förvaltningar och nämnder, berörda kulturaktörer och även
den breda allmänheten möjligheter att lämna synpunkter. Föreslagen remissperiod är
1 maj – 18 juni.
Föreliggande förslag (bilaga) till Kulturplan omfattar åren 2021-2024. Förslaget har
utarbetats enligt Kulturrådets anvisningar, d.v.s. i dialog med det lokala kulturlivet,
med de regionala institutionerna och internt med kollegor i andra förvaltningar.
Förvaltningen har under hösten och vintern genomfört ett trettiotal dialogmöten
med institutioner, föreningar, enskilda kulturskapare och interna kollegor.
Inriktningen på arbetet har förankrats med en politisk referensgrupp (kultur- och
fritidsberedningen) och en politisk styrgrupp, som besått av ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott plus representanter för de tre partier som inte är representerade där.
Planens disposition
Planen redovisar i sin inledning de lagar, villkor, prioriteringar och direktiv som styrt
planarbetet. Den ger sedan en kortfattad översikt över kulturens ställning och
omfattning och beskriver kultursamverkansmodellens konstruktion. Här bör särskilt
påpekas att kulturplanen omfattar all kultur på Gotland, inte enbart de regionala
verksamheter som omfattas av modellens finansiering. Övriga aktörer har istället
möjlighet att söka och erhålla stöd ur den primärkommunala kulturbudgeten.
Sedan följer tre fokusområden som är i princip desamma som i nuvarande plan, dock
med den förändringen att nuvarande fokusområde ”Kulturell delaktighet” har
breddats till ”Social hållbarhet”. Detta bl.a. för att anpassas till Agenda 2030 och till
den Regionala utvecklingsstrategi som utarbetas parallellt med kulturplanen. Varje
vision inleds med en Vision som beskriver ett önskat framtidsläge.

forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 19 forts
RS 2019/1026

Kapitlet ”Verksamhetsområden” är tillsammans med fokusområdena planens
centrala del. Här beskrivs varje konst- och kulturområde för sig – regionala verksamheter såväl som andra – och grunddispositionen är att redogöra för:
1. Nuläge och områdesbeskrivning
2. Utvecklingsområden – utmaningar och brister som behöver förbättras
3. Mål och aktiviteter - hur dessa utmaningar skall tacklas
Förslaget är i stora delar en uppdatering av nu gällande kulturplan, men har, efter
påpekande från Kulturrådet, omarbetats i avseende på målstruktur. I tidigare plan har
mål formulerats endast på nivån Fokusområden. I förslaget finns ett relativt stort
antal mål (”Vi vill”) formulerade under såväl kapitel 3 Fokusområden som kapitel 4
Verksamhetsområden. Målen uttrycket Region Gotlands vilja och ambitioner,
aktiviteterna uttrycker vad som olika aktörer konkret ska genomföra under
planperioden.
Till varje mål finns kopplat ett antal aktiviteter (”Vi ska”). Dess formuleringar finns
med i remissversionen, men i den slutliga versionen av Kulturplanen är avsikten att
dessa aktiviteter överflyttas till en Handlingsplan, som blir förvaltningens,
institutionernas och kulturkonsulenternas arbetsdokument. Den kulturplan som
kommer att föreläggas Regionfullmäktige för beslut och presenteras för Kulturrådet
och omvärlden kommer att formges och illustreras och endast innehålla målen.
Avslutningsvis ges en ekonomisk översikt.
Tilläggas bör att förvaltningen bedömer att vi under innevarande år kommer att
kunna införa den barnkulturgaranti som är ett mål i nu gällande kulturplan 20172021. Texten i föreliggande förlag till ny kulturplan utgår ifrån att så är fallet. Vidare
utgår kulturplanens texter från de texter som återfinna i remissversionen av RUS.
Sker förändringar i RUS så kommer naturligtvis motsvarande ändringar att göras i
Kulturplanen.
Förslag
Förvaltningens bedömning är att planens ambitioner lever upp såväl de statliga
kulturmålen och Kulturrådets anvisningar som till de politiska prioriteringar som
referens- och styrgrupp har angivit. Planen bedöms ha en ambitionsnivå som
tillfredsställer Kulturrådet utan att dess mål och aktiviteter är kostnadsdrivande.
Många förslag bygger på bättre resursutnyttjande och ökad samverkan och på
ambitioner att finna alternativ finansiering.

forts
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Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 19 forts
RS 2019/1026

Planförslaget kommer, innan det presenteras för beslut under hösten, att förankras
med Kulturrådet.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till
Kulturplan 2021-2024 att gå ut på remiss.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Förvaltningen ombeds göra en översyn av remissversionen inför kallelseutskick till
regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-30
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Nyps Id. 20205223, RS 2020/558
3 april 2020

Mats Jansson

Regionstyrelsen

OUT - Experience Gotland - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•
•
•

Region Gotland medfinansierar RF-Sisu Gotland för projektet OUT – Experience
Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 500 862 kronor ur 2020 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Regiondirektören får delegation att fatta beslut om stöd för år 2021-2023 i
enlighet med budget.
Beslutet avser perioden 2020-09-01 till 2020-12-31. Slutredovisning ska inkomma
senast 2021-01-31.

Sammanfattning

RF-SISU Gotlands projekt OUT – Experience Gotland ska stärka förutsättningarna för
hållbar outdoor-turism på Gotland. Det sker genom affärs-och marknadsutveckling
för sportföretag och idrottsföreningar som erbjuder event, upplevelser, produkter
och tjänster inom outdoorsektorn. Potentialen för företags- och föreningsutveckling
inom hållbarhet finns i samarbetet dem mellan och Agenda 2030 genomsyrar alla
aktiviteter i projektet. Projektet kommer även att stötta företagens internationella
konkurrenskraft genom att utveckla gemensamt material för digital kommunikation
som kan användas i målgruppens affärsrelationer med marknaden.
Förväntat resultat är ökad tillväxt hos sportföretag och idrottsföreningar aktiva inom
outdoorsektorn. Vid projektavslut har målgruppen stärkt sin förmåga att arbeta aktivt
med hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi, inkludering/mångfald samt jämställdhet
som innovationsdrivande faktorer för att utveckla nya tematiska produkter och
reseanledningar. Det har bidragit till att det har skapats förutsättningar för
säsongsförlängning och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper
och affärssegment. Den långsiktiga effekten är att besökare vet att på Gotland kan de
delta i upplevelser, köpa paket och produkter som har låga klimatavtryck samt hög
nivå av inkludering i det lokala sportlivet.
Projektet utgör ett av tre utvalda tematiska områden inom den regionala
besöksnäringsstrategin för Gotland.
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Besöksadress Visborgsallén 19
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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På Gotland är idrotten en viktig näringslivs- och tillväxtmotor. Idrott, sport och
utomhusaktiviteter är en viktig del av besöksnäringen. Sedan 1985 finns det ett
samarbete mellan den gotländska idrottsrörelsen och besöksnäringen på Gotland
genom Idrottens Ö.
Intresset är stort för att resa till Gotland. Samtidigt finns utmaningar att lösa kring
turismens påverkan på klimat och lokalsamhälle. Gotlands Besöksnäringsstrategi
syftar till att hantera utvecklingen på ett hållbart sätt, skapa tillväxt och öka
omsättning och lönsamhet inom besöksnäringen. Visionen säger att Gotland ska
upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. En avgörande
förutsättning är att turismen och besöksnäringen utvecklas på ett hållbart sätt.
Syfte

Projektet avser att stödja små företag och föreningar på Gotland att utveckla nya
reseanledningar samt att öka synligheten och tillgängligheten för företagens
erbjudande på marknaden. Syftet är att ta tillvara potentialen för företags- och
föreningsutveckling genom nya produkter och reseanledningar. Samarbetet förväntas
även att bidra till stärkt social hållbar utveckling som i sin tur skapar dynamisk
destinationsutveckling.
Mål

Målet för projektet är att företag från sportnäringen har stärkt sin konkurrenskraft
och hållbara affärsnytta genom nära samarbeten med öns idrottsföreningar samt att
företagen i näringen och föreningarna säljer och erbjuder hållbara upplevelser i form
av paket, produkter och tjänster.
Målgrupp

Projektets primära målgrupp är mikro och små företag inom sportnäringen. Det
inbegriper t.ex. sport- och anläggningsbolag, eventbolag, bolag inom
tillverkningsindustrin. Idrottsföreningar på Gotland tillhör också primär målgrupp.
Därutöver kommer projektet att vända sig till besöksnäringen i stort, Region Gotland
andra organisationer och akademiska institutioner.
Horisontella perspektiv

Avseende de horisontella kriterierna så kommer RF:s lista på 47 hållbarhetsaspekter
för evenemang som syftar till att sprida kunskap och goda idéer om hållbarhet mellan
förbund och föreningar att användas som utgångspunkt för aktiviteterna i projektet.
Det ska inspirera till fler hållbara evenemang och innehåller flera punkter där
sportföretag och andra företag berörs. Listan innehåller alla horisontella kriterier och
har flera likheter med målen i Agenda 2030. Både de 47 hållbarhetsaspekterna och
Agenda 2030 kommer att vara utgångspunkten för aktiviteterna inom projektet.
Projektorganisation

Projektet ägs och leds av RF-SISU Gotland som ansvarar för att projektet får de
resurser och förutsättningar som krävs. Tillsammans med RF-SISU Gotland är
Gotlands förenade besöksnäring initiativtagare till projektet och de kommer att följa
projektet genom representanter i styrgruppen, såväl från styrelsen i föreningen som
med medlemmar från näringslivet. Projektet kommer att anställa en projektledare
och en kommunikatör. Jämställd representation beaktas genomgående i projektet, det
gäller även i val av projektledning och styrgrupp.
Styrgruppen består preliminärt av representanter från RF-SISU Gotland, Gotlands
Förenade Besöksnäring, Idrottens Ö, Region Gotlands kultur och fritidsenhet samt
Uppsala universitet Campus Gotland.
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Genomförande

Projektet har två arbetspaket affärsutveckling samt produkt- och
marknadsutveckling.
Affärsutveckling för hållbara upplevelser och affärsmodeller innehåller insatser för
att små företag inom sportnäringen och idrottsföreningar ska utveckla hållbara
affärsmodeller som i sin tur skapar strategiska samarbeten, utifrån bred inkludering,
lokal förankring, lågt klimatavtryck och jämställdhet dem emellan.
Produkt- och marknadsutveckling ska bidra till att små företag och föreningar har
fokus på social och ekologisk hållbarhet för att utveckla nya tematiska produkter,
tjänster och reseanledningar som skapat förutsättningar för säsongsförlängning, nya
evenemang och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och
affärssegment. Ett gemensamt material för digital kommunikation och digitala
kontaktytor som underlättar affärsrelationen med marknaden kommer att göras
tillgängligt för och används av företag och föreningar.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2020-09-01 – 2023-04-30

Kostnader

2020

Egen personal
Lönebikostnader
Köpta tjänster/konsulter
Lokal
Resor
Övriga kostnader
Deltagaravgifter

480 000 1 440 000 1 440 000
217 152
651 456
651 456
165 000 1 105 000 1 105 000
15 000
80 000
80 000
20 000
30 000
50 000
104 574
313 718
313 718
0
-75 000
-75 000

Summa kostnader

2021

1 001 726 3565174

2022

2023

Totalt

400 000 3 760 000
180 960 1 701 024
525 000 2 900 000
15 000
190 000
0
100 000
87 144
819 154
0 -150 000

3 565 174 1 208 104 9 320 178

Finansiering

Europeiska regionalfonden
Region Gotland, anslag 1:1
Summa finansiering

500 862 1 772 587 1 782 587
500 862 1 772 587 1 782 587
1 001 725 3 565 174

604 052 4 660 089
604 052 4 660 089

3 565 174 1 208 104 9 320 178

Bedömning

Projektet Out – Experience Gotland kopplar tydligt till styrkeområdet besöksnäring som
är utpekat i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020. Regionstyrelseförvaltningen
anser att projektet ligger i linje med Tillväxtprogrammets insatsområde ”Att använda
befintliga resurser bättre för att skapa fler reseanledningar höst, vinter och vår och
därmed attrahera fler besökare under dessa perioder”.
Projektet tar också ett nödvändigt helhetsgrepp på en av de tre tematiska
inriktningarna, Outdoor, som ingår i den antagna Regionala besöksnäringsstrategin
för Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla besöksnäringen på Gotland. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet.
Beslutsunderlag

OUT –Experience Gotland - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2020-03-05.
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Villkor

För beslut gäller bestämmelserna i Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken samt Allmänna villkor.
Särskilda villkor

Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas stöd från Europeiska
regionala utvecklingsfonden.
Beslutet gäller för medfinansiering första projektåret. För följande projektår delegeras
beslutsrätt till regiondirektör.
Projektet ska delta på erfarenhetsträffar som arrangeras av Region Gotland.
Projektledare och projektmedarbetare ska även finnas tillgängliga för löpande
uppföljning under projektperioden.
Övrigt

Rapportering och begäran om utbetalning följer Tillväxtverkets plan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RF-Sisu Gotland
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Ansökan om stöd
Allmänna uppgifter

Projektnamn: out
Ansökansid: 8254
Ärendeid: 20205223
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION GOTLAND

Stödsökande

Namn: RF-SISU GOTLAND
Box
62121
Sverige
Arbetsställe
Namn:
Postadress:
Box 1030
62121 Visby

Org.Nr: 834000-6611
1030
Visby

Arb.ställenr.: 11348604
Besöksadress:
Färjeleden
5
62158 Visby
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Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Nej
Hemsida www.rfsisu.se/Gotland

Samverkanspart
Betalningssätt

Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 672-1666
Detaljerad info:

Projektinformation
Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
På Gotland är idrotten en viktig näringslivs- och tillväxtmotor. Idrott, sport och
utomhusaktiviteter är en viktig del av besöksnäringen. Sedan 1985 finns det ett samarbete
mellan den gotländska idrottsrörelsen och besöksnäringen på Gotland. Idrottens Ö. Genom
Idrottens Ö erbjuder Destination Gotland resor och boendepaket till förmånliga priser i
samband med olika idrottsevenemang, läger eller idrottsmöten på Gotland. Intresset är stort för
att resa till Gotland. Samtidigt finns utmaningar att lösa kring turismens påverkan på klimat och
lokalsamhälle. Gotlands Besöksnäringsstrategi syftar till att hantera utvecklingen på ett hållbart
sätt, skapa tillväxt och öka omsättning och lönsamhet inom besöksnäringen. Visionen säger att
Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. En
avgörande förutsättning är att turismen och besöksnäringen utvecklas på ett hållbart sätt. De
senaste tio åren har flera nya små företag bildats inom sport-och outdoorsektorn. Dessa företag
säljer upplevelser eller produkter inom aktiviteter som t.ex. vandring, cykling, paddling, fiske,
kitesurfing och klättring. På Gotland finns det en stor potential i att utveckla fler tematiska
produkter inom alla aktiviteter. Men öns små företag och idrottsföreningar som erbjuder
produkter, tjänster och upplevelser inom området outdoor inte har tillgång till tillräckliga
stödfunktioner för affärsutveckling. Många saknar också kunskap om och organisatoriska
möjligheter att nå ut med sitt erbjudande till marknaden. Det är det grundläggande skälet till att
genomföra projektet. Erbjudandena från företag och idrottsföreningar är idag även till viss del

koncentrerade till vår, sommar och tidig höst, vilket gör att det finns en obalans över året när
besökare väljer att besöka ön. Det begränsar attraktionskraften, konkurrenskraften och
lönsamheten för företagen och föreningarna. Det behöver därför skapas förutsättningar för att
små företag och föreningar ska kunna växa, stärka sin kapacitet och utveckla nya produkter som
erbjuder reseanledningar under hela året. Projektet avser därför att stödja små företag och
föreningar på Gotland att utveckla nya reseanledningar samt att öka synligheten och
tillgängligheten för företagens erbjudande på marknaden. En av orsakerna till att de små
företagens erbjudande och paket inte når marknaden är att företag och föreningar inte i
tillräcklig utsträckning samarbetar för att skapa erbjudande och paket. Kontaktytorna mellan
företagare inom sportnäringen och idrottsföreningar på Gotland behöver stärkas. Potentialen
för företags- och föreningsutveckling genom nya produkter och reseanledningar finns i
samarbetet dem emellan. Samarbetet förväntas även att bidra till stärkt social hållbar utveckling
som i sin tur skapar dynamisk destinationsutveckling. Genom Riksidrottsförbundets
hållbarhetsprogram som omfattar 47 punkter har föreningar runt om i landet påbörjat ett arbete
med jämställdhet, mångfaldsfrågor och hållbarhet. Men de små företagen som projektet riktar
sig till har inte tidigare fått stöd att utveckla hållbara affärsmodeller och produkter/tjänster. När
det kommer till jämställdhet inom näringen är det generellt sett fler kvinnliga företagare inom
vandring och paddling, medan det är fler män som är aktiva inom cykel, golf och klättring.
Projektet är väl förankrat i besöksnäringen och outdoor upplevelser är ett av tre temaområde i
den regionala besöksnäringsstrategin. Såväl företag som föreningar har medverkat i processen
som har lett fram till en projektansökan. Innehållet i projektets aktiviteter har arbetats fram
under en workshop där målgrupperna - sportnärings- och besöksnäringsföretag och föreningar listade utmaningar och behov av stöd för utveckling och samarbete inom hållbara evenemang,
produkter och tjänster.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
RF-SISU Gotlands projekt ska stärka förutsättningarna för hållbar outdoor-turism på Gotland.
Det sker genom affärs-och marknadsutveckling för sportföretag och idrottsföreningar som
erbjuder event, upplevelser, produkter och tjänster inom outdoorsektorn. Potentialen för
företags- och föreningsutveckling inom hållbarhet finns i samarbetet dem mellan och Agenda
2030 genomsyrar alla aktiviteter i projektet. Projektet kommer även att stötta företagens
internationella konkurrenskraft genom att utveckla gemensamt material för digital
kommunikation som kan användas i målgruppens affärsrelationer med marknaden. Förväntat
resultat är ökad tillväxt hos sportföretag och idrottsföreningar aktiva inom outdoorsektorn. Vid
projektavslut har målgruppen stärkt sin förmåga att arbeta aktivt med hållbarhetsaspekterna;
miljö, ekonomi, inkludering/mångfald samt jämställdhet som innovationsdrivande faktorer för
att utveckla nya tematiska produkter och reseanledningar. Det har bidragit till att det har
skapats förutsättningar för säsongsförlängning och utökade affärer på nya marknader, gentemot
nya målgrupper och affärssegment. Den långsiktiga effekten är att besökare vet att på Gotland
kan de delta i upplevelser, köpa paket och produkter som har låga klimatavtryck samt hög nivå
av inkludering i det lokala sportlivet.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Projektets primära målgrupp är mikro och små företag inom sportnäringen. Det inbegriper t.ex.
sport- och anläggningsbolag, eventbolag, bolag inom tillverkningsindustrin. Idrottsföreningar
på Gotland tillhör också primär målgrupp. Sekundär målgrupp är andra besöksnäringsföretag
såsom boendeanläggningar och resebolag, andra föreningar på Gotland, Riksidrottsförbundet
nationellt, regionala företagsstödjande aktörer såsom Almi företagspartner Gotland och Science
Park Gotland, Region Gotland näringslivs- och besöksnäringsstrateger, kultur- och
fritidsavdelningen, regionledningen samt myndigheter, regionalt och nationellt, med vilka
samarbeten ska utvecklas för att nå det övergripande målet. Dessa målgrupper är viktiga för
förankringen sportnäringens betydelse för Gotland, för att stärka samverkan med andra insatser
samt för stöd till hållbar tillväxt hos sportnäringens företag och föreningar. Därutöver tillhör
akademin i form av Uppsala universitet Campus Gotland sekundär målgrupp. Det gäller främst
forskare, beslutsfattare och studenter vid universitetets utbildningar inom hållbar
turismutveckling. Även idrottshögskolor och universitet nationellt är en del av målgruppen.
Exempelvis Mittuniversitetet, Högskolan i Dalarna och Göteborgs Universitet. Denna målgrupp
är viktig att inkludera i projektet för att kunna erbjuda företag och föreningar tillgång till aktuell
kunskap samt för att kunna stödja sportnäringens företag och föreningar kontakter med
forskare och information om pågående projekt med koppling till företagets verksamhet, när så

behövs. De sekundära målgrupperna är viktiga att nå ut till i projektets delaktiviteter, främst för
att skapa möjligheter till ökad samverkan och samarbete med företagen och föreningar i den
primära målgruppen. De sekundära målgrupperna kommer främst att aktiveras med
kommunikation, genom förmedling av kontakter till företag och föreningar samt för deltagande
i projektets nätverksträffar.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Mål Projektets övergripande mål. Samarbeten mellan gotländska företag från sportnäringen och
idrottsföreningar erbjuder gäster outdoorupplevelse, där inkludering, lokal förankring, lågt
klimatavtryck och jämställdhet är strategiska resurser för hållbar tillväxt. Projektmålet. Målet
för projektet är att företag från sportnäringen har stärkt sin konkurrenskraft och hållbara
affärsnytta genom nära samarbeten med öns idrottsföreningar samt att företagen i näringen och
föreningarna säljer och erbjuder hållbara upplevelser i form av paket, produkter och tjänster.
Delmål. Projektet har två arbetspaket, här nedan presenterade tillsammans med respektive
delmål. Affärsutveckling för hållbara upplevelser och affärsmodeller Delmål 1: Små företag inom
sportnäringen och idrottsföreningar har hållbara affärsmodeller som i sin tur har skapat
strategiska samarbeten, utifrån bred inkludering, lokal förankring, lågt klimatavtryck och
jämställdhet, dem emellan. Produkt- och marknadsutveckling Delmål 2: Små företag och
föreningar har med fokus på social och ekologisk hållbarhet utvecklat nya tematiska produkter,
tjänster och reseanledningar som skapat förutsättningar för säsongsförlängning, nya evenemang
och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och affärssegment. Delmål 3:
Ett gemensamt material för digital kommunikation och digitala kontaktytor som underlättar
affärsrelationen med marknaden finns tillgängligt för och används av företag och föreningar.
Projektets förväntade huvudresultat är ökad omsättning och sysselsättning hos små företag
aktiva inom sportnäringen och i föreningar. Vid projektavslut har företagen och föreningarna
stärkt sin förmåga att arbeta aktivt med hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi,
inkludering/mångfald samt jämställdhet som innovationsdrivande faktorer för att utveckla nya
tematiska produkter och reseanledningar. Outdoor upplevelser som målgrupperna erbjuder är
skildrade i ett gemensamt digitalt material, i form av bilder och filmer, som stärker varumärket
Gotland och används av företagen, föreningarna och andra regionala aktörer som marknadsför
Gotland som en outdoor destination. Det har bidragit till att det har skapats förutsättningar för
säsongsförlängning, ett underlag för att locka nya event inom outdoor till Gotland samt utökade
affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och affärssegment. Företagen har fått en
ökad exportmognad utifrån hållbarhetsaspekterna och målen i Agenda 2030 som lett till ökade
affärsmöjligheter för en besöksnäring i tillväxt, där även andra näringar och föreningslivet på ön
kan räkna hem effekter av vad som sker inom sportnäringen. Som ett resultat av projekt har det
genom aktiviteterna byggts en stabil grund för fortsatt nätverks- och
kompetensutvecklingsarbete för hållbar outdoor-turism och destinationsutveckling, där fler
näringslivsgrenar på Gotland ingår. Nätverket mellan företagen och föreningarna har lett till att
fler företag och föreningar lägger mer av sin tid och resurser på affärs- och produktutveckling i
linje med hållbar utveckling.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Den övergripande långsiktiga effekten av projektet är ökad konkurrenskraft hos små företag
inom besöksnäringen i regionen som visar sig genom en god tillväxt. Tillväxten sker utifrån att
företagen skapar reseanledningar, produkter och tjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där
de horisontella kriterierna; jämställdhet, miljö och mångfald ingår. Besökare har god kännedom
om destinationen Gotland och dess utbud inom outdoor-turism. Besökare vet att här kan de
delta i upplevelser och köpa paket och produkter som har låga klimatavtryck samt hög nivå av
inkludering i det lokala sport- och friluftslivet. Projekt förväntas få effekter på lång sikt för
kompetensförsörjningen för näringen. Små företag erbjuder produkter, tjänster och
reseanledningar under hela året och har minskat sitt beroende av tillfällig personal. Projektet
har också bidragit till att Gotland blivit en mer attraktiv plats att verka på för de som vill jobba
med outdoor upplevelser med fokus på klimatutmaningen och i nära samarbetet mellan olika
aktörer från företag och föreningar. Projektet bidrar till EU:s strategi, Europa 2020 om en
smart, hållbar och inkluderande tillväxt och det första av de fem målen, ökad sysselsättning,
genom att främja tillväxten för små och medelstora företag inom Gotlands styrkeområde
besöksnäringen.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Projektorganisation Projektet ägs och leds av RF-SISU Gotland som ansvarar för att projektet
får de resurser och förutsättningar som krävs. Tillsammans med RF-SISU Gotland är Gotlands
förenade besöksnäring initiativtagare till projektet och de kommer att följa projektet genom
representanter i styrgruppen, såväl från styrelsen i föreningen som med medlemmar från
näringslivet. RF-SISU Gotland är en paraplyorganisation för den organiserade idrotten på
Gotland. RF-SISU Gotland är en ekonomisk stabil förening med bra likviditet och stor vana av
att driva EU-projekt. Projektet kommer att anställa en projektledare och en kommunikatör.
Rekrytering av projektledare och kommunikatör kommer att inledas vid positivt beslut från
Tillväxtverket. Projektledaren håller ihop projektet och leder övriga projektmedarbetare,
tillsammans arrangerar de olika aktiviteterna inom varje arbetspaket. Projektledaren som ska
anställas ska ha erfarenhet av både näringslivet och föreningslivet. Inom projektet finns även
budgeterat för ekonomiadministration. Administrationen i projektet görs av personal som idag
är anställd av RF-SISU Gotland. Projektledaren rapporterar till styrgruppen, som tar alla
eventuella beslut om ändring av inriktning och budget. Styrgruppen kommer att följa, ta del och
lära av de uppföljningar, lärandeinsatser samt den följeutvärdering som genomförs i projektet.
Styrgruppen för projektet är skild från verksamhetens ordinarie ledningsgrupp. Jämställd
representation beaktas genomgående i projektet, det gäller även i val avprojektledning och
styrgrupp. Styrgruppen består preliminärt av: Bo Ronsten, RF-SISU Gotland, Representant från
Gotlands Förenade Besöksnäring, Representant från Destination Gotland för Idrottens Ö,
Representant från Region Gotlands kultur och fritidsavdelning, Representant från Uppsala
universitet Campus Gotland program inom hållbar destinationsutveckling. Projektägaren
ansvarar för kontinuerlig förankring av projektet hos målgruppen och intressenter samt för att
säkerställa ett effektivt och tydligt gränssnitt mot den ordinarie verksamhetens aktiviteter. RFSISU Gotland är mottagare av projektets resultat och ansvarar för att nyttiggöra resultaten från
projektet efter projekttidens slut. Projektägaren, RF-SISU Gotland, lyder inte under LOU men
avser att följa lagen i de fall kompetens kommer att handlas in till projektets genomförande.
Inköps- och upphandlingsplan bifogas.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
De aktiviteter som ingår i projektet finns inte i projektägarens ordinarie verksamheten hos RFSISU Gotland idag. Projektet kommer att särredovisas i bokföringen.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Projektledaren ansvarar för den dagliga driften av projektet och stämmer av med styrgruppen.
Styrgruppen träffas två gånger per år. Vid mötena stäms budget och måluppfyllelsen av.
Projektledaren kommer också att rapportera projektets fortskridande till styrelsen för RF-SISU
Gotland, samt till styrgruppen för den regionala besöksnäringsstrategin. Mötet mellan
föreningar och företag kommer att vara kärnan i projektet och ett viktigt verktyg för att
möjliggöra att nya kontakter knyts, för att stimulera kunskapsutbyte och väcka nya idéer som
kan bli till nya produkter, tjänster och reseanledningar. Mötesplatserna arrangeras på olika
nivåer och inbegriper möten, större nätverksträffar och konferenser där fysiska miljöer för
samverkan skapas. Vidare kommer projektledningen att medverka i nätverk och konferenser i
Sverige. Avseende de horisontella kriterierna så kommer RF:s lista på 47 hållbarhetsaspekter för
evenemang som syftar till att sprida kunskap och goda idéer om hållbarhet mellan förbund och
föreningar att användas som utgångspunkt för aktiviteterna i projektet. Det ska inspirera till fler
hållbara evenemang och innehåller flera punkter där sportföretag och andra företag berörs.
Listan innehåller alla horisontella kriterier och har flera likheter med målen i Agenda 2030.
Både de 47 hållbarhetsaspekterna och Agenda 2030 kommer att vara utgångspunkten för
aktiviteterna inom båda arbetspaketen. Affärsutvecklingsprogrammet består av två nivåer: bas
och fortsättning. Programmet avser att höja affärsmässigheten för projektets primära målgrupp.
Projektet kommer att sträva efter en jämn fördelning av deltagande mellan kvinnor och män.
För att främja en jämställd fördelning mellan kvinnor och män kommer projektet att i
rekrytering av personal till projektet samt vid anlitande av extern expertis agera utifrån att de
ska representera olika bakgrunder och ha en jämn könsfördelning. Små företag som avser att
erbjuda outdoor upplevelser, tjänster eller produkter erbjuds att delta i programmet.

Projektledningen kommer att verka för att så många som möjligt deltar i programmets delar.
Även föreningar kommer att erbjudas plats i programmet. Indikatorn är ett riktmärke för
antalet medverkande företag. Antalet deltagande föreningar är utöver det. En deltagaravgift
kommer att tas ut för programmet om 5 000 kronor. Det genererar en medfinansiering och
säkrar att projektet erbjuder efterfrågade aktiviteter. Kostnaden för att delta i programmet är
baserad på liknande insatser för företag i regionen. Konsultstöd som leder programmet kommer
att tas in i projektet. För att stimulera produktutveckling kommer projektet att genomföra
insatser för att företagen och föreningarna gemensamt ska ta fram nya reseanledningar utifrån
hållbarhetsaspekterna. Det bygger på att värdet av att skapa tillsammans och att bygga på
varandras idéer kommer att skapa fler affärer och unika erbjudanden till den
hållbarhetsmedvetna besökaren. Deltagarna kommer att arbeta utifrån ett normkritiskt
perspektiv. Det innebär att företag och föreningar testar sina nya produkter, tjänster och
reseanledningar utifrån frågeställningar om vems nytta som tillgodoses, vems behov, vem
värderingar som styr utvecklingen av produkten/tjänsten. Det normkritiska perspektivet finns
också med i de 47 hållbarhetsaspekterna för evenemang. Det inbegriper även hur olika
åldersgrupper och personer med en annan kulturell bakgrund ska uppleva och utveckla
produkten, tjänsten eller evenemanget. Projektet avser att ta fram gemensamt material för
digital kommunikation och digitala kontaktytor för affärsrelationer med marknaden. Dessa
projektaktiviteter kommer att ske i dialog med Region Gotland och projektet om gotland.com.
En extern utvärderare kommer att handlas upp i samband med att projektet beviljas medel. Den
externa utvärderaren ska leverera följe- och slututvärdering samt ge stöd till projektledningen
avseende genomförandet och uppföljningen av lärandestrategin.

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län
Gotland

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land
Sverige

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun
Gotland

Tid och aktivitetsplan
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Aktiviteten omfattar all kommunikation i
projektet som görs av kommunikatörerna.
Redaktionell kommunikation om projektet
roll för utvecklingen av en hållbar
besöksnäring i digitala såväl som i
traditionella medier och PR-aktiviteter.
Den interna kommunikationen sker
genom
kommunikation
med
målgrupperna
i
projektet.
Kommunikatören delar information och
kunskap om outdoor som tema, hållbar
besöksnäring regional, nationellt och
internationellt
samt
framstegen
i
projektet. Kommunikationen sker löpande
under projekttiden i samband med de
aktiviteter/mötesplatser som arrangeras
för företag och föreningar. Kostnaden

Startdatum
Slutdatum
2020-09-01
2023-04-30

-

Kostnad

-

2 004 312

Aktivitet

Avslutsarbete

Utvärdering och lärande

Extern utvärderare

Läranderesor

Affärsutvecklings
program för fördjupande
samarbeten
mellan
företag och föreningar

Beskrivning
avser
personalkostnader
för
kommunikatören i projektet.
Under projektets slutfas sker en
gemensam utvärdering och uppföljning av
projektet.
Projektledaren
och
administratören ansvarar för att avsluta
projektet.
Dokumentationen
från
projektet kommer att gås igenom och
sammanställas i en slutrapport, jämte den
ekonomiska rapporteringen. Kostnaden
avser
personalkostnader
för
projektledaren och administratören de två
sista månaderna av projektet.
Följeutvärdering. Utvärdering av projektet
sker
löpande.
Budget
omfattar
personalkostnader
vid
interna
lärandeseminarier för projektledning och
styrgrupp,
läranderesor
samt
vid
följeutvärdering.
Externt upphandlad utvärderare som
kommer att stämma av mot indikatorerna
(program- och projektspecifika), de
horisontella kriterierna bidrar till att
uppnå målen samt hur dessa stödjer den
kvalitativ måluppfyllelsen. För att stärka
resultatleveransen
upprättas
en
lärandestrategi inom projektet. Den
externa utvärderaren tar fram den interna
lärandestrategin
tillsammans
med
projektledningen. Med lärandestrategi
avses en plan för att löpande och
systematiskt arbeta med lärdomar och
förbättringar under projektet. Strategin
ska hantera lärande för projektledningen
och för målgrupperna. Den är en del av den
interna avstämningen och uppföljningen i
projektet. Strategin är också ett
komplement
till
den
externa
följeutvärderingen
av
projektet.
Kostnaden
avser
kostnaden
för
konsulttjänster - extern följeutvärdering.
Projektledningen kommer att besöka
andra projekt och initiativ samt delta på
nationella seminarier inom tema outdoor.
Resorna görs någon gång per år under
2020-2022. Kostnader avser resor och
logi.
Grunden för affärsutvecklingsprogram är
att det ska möta företagarna och
föreningar där de är idag. Programmet
består av två steg. Grund och fortsättning.
Programmet kommer att utvecklas
tillsammans med målgruppen utifrån
deras behov i takt med att projektet löper,
för att säkerställa att det möter företagens
behov. Men ett par på förhand bestämda
affärsutvecklingselement kommer att
finnas med. De är: Verksamhet,
målsättning och USP. Kunden i fokus.
Varumärke
och
digital
strategi.

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2023-03-01
2023-04-30

-

267 242

2020-09-01
2023-02-28

-

801 725

2020-09-01
2023-02-28

-

450 000

2020-09-01
2023-02-28

-

100 000

2020-09-01
2023-02-28

-

1 846 725

Aktivitet

Stimulera
produktutveckling

Gemensam
kommunikation

Beskrivning
Prissättning
och
ekonomistyrning.
Affärsutvecklingsprogrammet startat två
gånger under projekttiden. Det gör det
möjligt för nya företag att delta under
projekttiden. Första start är vårterminen
2021. Tidpunkten för den andra startens
bestäms
av
projektledningen
och
styrgruppen under projekttiden. Som ett
tillägg till affärsutvecklingsprogrammet
kommer projektet att arrangera riktade
workshop för målgruppen där de kan
arbete vidare med enskilda utmaningar i
samarbete mellan företag och föreningar,
för att möta specifika kundgruppers behov
(kvinnor, män, kunder med annat etniskt
ursprung och kunder med olika
inkomstnivåer samt ålder) eller inom
teknikutveckling för paketering (t.ex.
appar
och
spel)
som
minskar
klimatavtrycket för företaget och för
besökare/kunder.
Kostnaden
avser
personalkostnader, konsulttjänster för
affärsutveckling och lokalkostnader.
Produktutveckling och framtagande av
innovativa nya reseanledningar och
upplevelser i nära samarbeten mellan
företag och föreningar. Det sker i form av
workshops som samlar företag och
föreningar så att de tillsammans kan skapa
innovativa paket med reseaktörer,
företrädare för anläggningar/arenor m. fl.
Workshopparna har tre delar: analysfas,
målformulering och handlingsplan för att
nå målet om paket som säljs på
marknaden. Under 2020 kommer 2
workshops att hållas. Därefter sker minst
4 stycken träffar per år. Kostnaden är
baserat
på
personalkostnader,
konsulttjänster
inom
hållbarhet,
produktutveckling
och
nya
reseanledningar samt lokalkostnader.
En gemensam kommunikationsplan för
outdoor upplevelser kommer att tas fram
för projektet i samarbete med andra
aktörer i sekundär målgrupp. Utifrån den
regionala modellen för mottagning av
externa besök som Region Gotland har
kommer projektet att ta fram gemensamt
material, gemensamma mallar och
checklistor som stärker företagens och
föreningars möjlighet att utöva ett genuint
och
professionellt
värdskap
vid
mottagandet av nyckelpersoner inom
internationella nätverk, journalister,
influensers och experter. Underlaget ska
även stärka den gemensamma varumärket
Gotland som en upplevelsedestination,
genom att inkludera fler företag och
föreningar från outdoorsektorn i de
program som arrangeras av Region

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-09-01
2023-02-28

-

1 501 725

2020-09-01
2023-02-28

-

801 725

Aktivitet

Beskrivning

Digitalt material

Nätverksbyggande
mellan
företag
föreningar

och

Gotland för journalister. I budgeten ingår
personalkostnader,
seminarier
för
företagarna och föreningar, kostnader för
att ta emot ett par besök hos de företag
som deltar i affärsutvecklingsprogrammet.
Besöken fungerar som tester för
företagarna när de integrerar den
regionala modellen för mottagande av
journalister och experter kopplat till
affärsnyttan.
Projektet kommer att ta fram material för
digital kommunikation som underlättar de
samlade företagen och föreningarnas
affärsrelationer med marknaden. Det kan
t.ex. vara bilder och filmer. Kostanden
avser konsulttjänster för digitalt material.
Projektet kommer att stödja ett
nätverksbyggande mellan företag och
föreningar. För att minska på resurserna
behöver företag och föreningar jobba
tillsammans. De kan t.ex. behöva dela på
alt. samla resurserna för att kunna sätta
samman attraktiva upplevelsepaket. Inom
aktiviteten är det budgeterat för sex
stycken
större
möten
för
nätverksbyggande under projekttiden.
Kostnaden
är
baserad
på
personalkostnader, lokalkostnader samt
extern processledning av konsulter inom
hållbarhet, produktutveckling och nya
reseanledningar.

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-09-01
2023-02-28

-

775 000

2020-09-01
2023-02-28

-

921 725

Budget

Kostnader
Kostnadsslag
Personal: Projektadministratör
100%
Personal: Kommunikatör 100%
Personal: Projektledare 100%
Externa
tjänster:
Expertbesök/journalister/utövare
Outdoor
Externa tjänster: - Extern
följeutvärdering
Externa tjänster: - Konsultstöd
digitalt material
Externa tjänster: - Konsultstöd
hållbarhet och produktuveckling
Externa tjänster: - Konsultstöd
affärsutveckling
Resor och logi: - Läranderesor för
personal i projektet
Investeringar,
materiel
och
lokaler: - Lokalkostnader vid
aktiviteter i projektet
Schablonkostnader:
-Indirekta
kostnader 15%
Schablonkostnader:
Lönebikostnader

Summa kostnader
Projektintäkter
Projektintäkter (negativ kostnad):
Deltagaravgifter vid event och
program
Summa avgår projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2020

2021

2022

2023

Totalt

140 000
160 000
180 000

420 000
480 000
540 000

420 000
480 000
540 000

140 000
80 000
180 000

1 120 000
1 200 000
1 440 000

25 000

65 000

65 000

25 000

180 000

20 000

140 000

140 000

150 000

450 000

25 000

250 000

250 000

250 000

775 000

65 000

250 000

250 000

0

565 000

30 000

400 000

400 000

100 000

930 000

20 000

30 000

50 000

0

100 000

15 000

80 000

80 000

15 000

190 000

104 573

313 718

313 718

87 144

819 153

217 152

651 456

651 456

180 960

1 701 024

1 001 725

3 620 174

3 640 174

1 208 104

9 470 177

0
0
1 001 725

75 000
75 000
3 545 174

75 000
75 000
3 565 174

0
0
1 208 104

150 000
150 000
9 320 177

1 001 725

3 545 174

3 565 174

1 208 104

0
9 320 177

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total
offentligt
bidrag annat än
pengar
Offentlig kontantfinansiering
Tillväxtverket ERUF
Småland och öarna:
Tillväxtverket ERUF
Småland och öarna
500 862

0

1 772 587

1 782 587

604 052

4 660 088

Total
offentlig
kontantfinansiering
500 862
Total
offentlig
finansiering
500 862
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total
privat
kontantfinansiering
Total
privat
finansiering
Summa
medfinansiering
500 862

1 772 587

1 782 587

604 052

4 660 088

1 772 587

1 782 587

604 052

4 660 088
0
0
0

1 772 587

1 782 587

604 052

4 660 088

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2020
500 863

2021
1 772 587

Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering
Andel offentlig finansiering
Andel privat finansiering

2022
1 782 587

2023
604 052

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
100,00%
0,00%

Totalt
4 660 089

Förskott

Sökt förskottsbelopp: 400 000
Motivering: RF-SISU Gotland är en ideell förening och för att säkerställa att det vid projektstart finns
medel till de första insatserna och lönerna för personal ansöker RF-SISU om förskott om 400 000 sek.

Mina kontakter

Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:

Bo Johansson
0498-207051

Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:

Bo Ronsten
0498-20707

Dokument

bo.johansson@rfsisu.se
Ekonomi

bo.ronsten@rfsisu.se
Kontaktperson

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Inköps- upphandlingsplan EU-projekt OUT200302.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Riskanalys EU-projekt OUT_240220.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

OUTExperienceGotland (6).pdf
Fullständig ansökan till ERUF
2020-03-05

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Protokoll 3-19 GI konstituerande.pdf

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Budget ERUF projektet Outdoor_FINAL_RFSISUGotland.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Originalansökan
Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
2020-03-05

2020-03-05

2020-03-05

2020-03-05

2020-03-05

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 20

OUT – Experience Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/558

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

RF-SISU Gotlands projekt OUT – Experience Gotland ska stärka förutsättningarna
för hållbar outdoor-turism på Gotland. Det sker genom affärs- och marknadsutveckling för sportföretag och idrottsföreningar som erbjuder event, upplevelser,
produkter och tjänster inom outdoorsektorn. Potentialen för företags- och föreningsutveckling inom hållbarhet finns i samarbetet dem mellan och Agenda 2030 genomsyrar alla aktiviteter i projektet. Projektet kommer även att stötta företagens internationella konkurrenskraft genom att utveckla gemensamt material för digital
kommunikation som kan användas i målgruppens affärsrelationer med marknaden.
Förväntat resultat är ökad tillväxt hos sportföretag och idrottsföreningar aktiva inom
outdoorsektorn. Vid projektavslut har målgruppen stärkt sin förmåga att arbeta aktivt
med hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi, inkludering/mångfald samt jämställdhet
som innovationsdrivande faktorer för att utveckla nya tematiska produkter och reseanledningar. Det har bidragit till att det har skapats förutsättningar för säsongsförlängning och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och
affärssegment. Den långsiktiga effekten är att besökare vet att på Gotland kan de
delta i upplevelser, köpa paket och produkter som har låga klimatavtryck samt hög
nivå av inkludering i det lokala sportlivet.
Projektet utgör en av tre utvalda tematiska områden inom den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland.
Projektet Out – Experience Gotland kopplar tydligt till styrkeområdet besöksnäring
som är utpekat i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020. Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet ligger i linje med Tillväxtprogrammets insatsområde ” Att
använda befintliga resurser bättre för att skapa fler reseanledningar höst, vinter och
vår och därmed attrahera fler besökare under dessa perioder”.
Projektet tar också ett nödvändigt helhetsgrepp på en av de tre tematiska inriktningarna, Outdoor, som ingår i den antagna regionala besöksnäringsstrategin för
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla besöksnäringen på Gotland. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 20 forts
RS 2020/558
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utvecklingsutskottet begär komplettering av riktlinjerna och ärendet överlämnas till
regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderade handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-03
Skickas till
RF-Sisu Gotland

14 (26)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/461
10 mars 2020

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Redovisning av beviljade företagsstöd 2020-02-12
Förslag till beslut

•

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen redovisar beviljade företagsstöd 2020-02-12. Resultatet
redovisas i dokumentet Beslutsprotokoll 1 företagsstöd, 2020-02-12.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen redovisar beviljade företagsstöd 2020-02-12. Resultatet
redovisas i dokumentet Beslutsprotokoll 1 företagsstöd, 2020-02-12.

Underlag

Beslutsprotokoll 1 Företagsstöd, 2020-02-12.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

1 (1)

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
Avdelningen för Hållbar Tillväxt

Handlingstyp Beslutsprotokoll
Datum 12 februari 2020

Region Gotland

Beslutsprotokoll 1 Företagsstöd, 2020-02-12
1/2020
Rumblewood AB
559125-4726

Diarie. 1-2020
Stödtyp Aff utv. check

Sökt bidrag, 100 000 kr.
Beslut: Beviljas bidrag 100 000 kr.

2/2020
Stora Vego AB
556946-9751

Diarie. 2-2020
Stödtyp Aff utv. check

Sökt bidrag, 220 000 kr.
Beslut: Ärendet ej komplett, överförs till nästa beslutsomgång.
3/202020
Svanborgs förlag AB
556847-3614

Diarie. 3-2020
Stödtyp Aff utv.check

Sökt bidrag, 150 000 kr.
Beslut: Ansökan återtagen av sökande.

4/2020
Elfordon Gotland AB
559232-5558

Diarie. 4-2020
Stödtyp Aff utv. check

Sökt bidrag, 160 000 kr.
Beslut: Beviljas bidrag 160 000 kr.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

2 (2)

Regionstyrelseförvaltningen
Avdelningen för Hållbar Tillväxt

5/2020
Elfordon Gotland AB
559232-5558

Diarie. 4-2020
Stödtyp Aff utv. check

Sökt bidrag, 50 000 kr.
Beslut: Beviljas bidrag 50 000 kr.

6/2020
Tofta Camping AB
556071-8420

Diarie. 6-2020
Stödtyp Aff utv. check

Sökt bidrag, 150 000 kr.
Beslut: Beviljas bidrag 150 000 kr.

Stefan Persson

Peter Bloom

Regional Utvecklingsdirektör

Strateg Hållbar Tillväxt

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 21

Redovisning av beviljade företagsstöd

RS 2020/461

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
x

Redovisningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen redovisar beviljade företagsstöd 2020-02-12. Resultatet
redovisas i dokumentet Beslutsprotokoll 1 företagsstöd, 2020-02-12.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10

15 (26)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/140
2 april 2020

Annette Glover

Regionstyrelsen

Redovisning av projektverksamhet (1:1-medel)
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns.

Prognos utbetalningar

Av beslutade projekt kommer följande att betalas ut (prognos mnkr):


2020: Företagsfrämjande 5.3, besöksnäring 3.7, mat & livsmedel 4.2,
kommunikation 3.8, energi 1.3, RUA 4.8, kompetensförsörjning 3.5,
digitalisering 3.0 och attraktionskraft 0.4, totalt: 30



2021: Företagsfrämjande 2.6, besöksnäring 0.9, mat & livsmedel 1.5,
kommunikation 4.8, RUA 0.4, kompetensförsörjning 2.3, digitalisering 4,
totalt: 16.5



2022: Företagsfrämjande 1.9, besöksnäring 0.3, mat & livsmedel 3.4,
totalt: 5.6

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

1 (1)

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

Projekt-utbetalningar av 1:1-medel
2019
Företagsfrämjande & nyindustrialisering:
Besöksnäring:
Genomförande RUA:
Kompetensförsörjning:
Mat & livsmedel:
Kommunikation:
Energi:
Företagsklimat:

14 176 306 (kr)
4 766 209
3 056 308
2 262 187
2 190 491
408 369
99 216
67 278

Utbetalda projektmedel 2019
Kompetensförsörjning
Genomförande RUA8%
11%

Företagsklimat
0%

Energi
0%

Kommunikation
(transporter)
2%
Företagsfrämjande &
Nyindustrialisering
52%

Mat & livsmedel
8%

Besöksnäring
18%

Företagsfrämjande & Nyindustrialisering

Besöksnäring

Mat & livsmedel

Kommunikation (transporter)

Företagsklimat

Energi

Genomförande RUA

Kompetensförsörjning

Prognos utbetalningar projektmedelAttraktionskraft
2020
1%
Digitalisering (DISA)
10%

Företagsfrämjande &
Nyindustrialisering
18%

Kompetensförsörjning
12%

Besöksnäring
12%

Genomförande RUA
16%

Energi
4%

Mat & livsmedel
14%

Företagsklimat
1%

Kommunikation
(transporter)
12%
Företagsfrämjande & Nyindustrialisering Besöksnäring
Mat & livsmedel

Kommunikation (transporter)

Företagsklimat

Energi

Genomförande RUA

Kompetensförsörjning

Digitalisering (DISA)

Attraktionskraft

Företagsfrämjande
Prognos utbetalningar projektmedel
2021 &
Nyindustrialisering
16%

Digitalisering (DISA)
24%

Besöksnäring
5%

Mat & livsmedel
9%

Kompetensförsörjning
14%

Genomförande RUA
2%

Företagsfrämjande & Nyindustrialisering

Besöksnäring

Kommunikation (transporter)

Genomförande RUA

Digitalisering (DISA)

Kommunikation
(transporter)
29%

Mat & livsmedel
Kompetensförsörjning

Prognos utbetalalningar projektmedel 2022

Mat & livsmedel
38%

Företagsfrämjande &
Nyindustrialisering
53%

Besöksnäring
9%
Företagsfrämjande & Nyindustrialisering

Besöksnäring

Mat & livsmedel

Kommunikation (transporter)

Företagsklimat

Energi

Genomförande RUA

Kompetensförsörjning

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-15

REGU § 22

Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2020

RS 2020/140

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

•

Informationen godkänns.

Av beslutade projekt kommer följande att betalas ut (prognos mnkr):
-

-

2020: Företagsfrämjande 5.3, besöksnäring 3.7, mat & livsmedel 4.2,
kommunikation 3.8, energi 1.3, RUA 4.8, kompetensförsörjning 3.5, digitalisering
3.0 och attraktionskraft 0.4, totalt: 30.
2021: Företagsfrämjande 2.6, besöksnäring 0.9, mat & livsmedel 1.5,
kommunikation 4.8, RUA 0.4, kompetensförsörjning 2.3, digitalisering 4, totalt:
16.5.
2022: Företagsfrämjande 1.9, besöksnäring 0.3, mat & livsmedel 3.4, totalt: 5.6.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/585
7 april 2020

Angelica Andersson Fihn

Regionstyrelsen

Temporärt ändrade bidragsregler för stöd inom kultur- och
fritidsområdet med anledning av Corona-pandemin
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att införa temporära ändringar och komplettering av
gällande bidragsregler för kultur- och fritidsverksamheter. Regionstyrelsen beslutar
att
 ställa in årets planerade bidragsfördelning av investeringsstöd till
samlingslokalhållande föreningar samt idrottsanläggningar.
 överföra dessa budgetposter om 625 000 respektive 830 000 kr till
budgetpost för arrangemangsstöd kultur respektive -fritid.
 tillföra de statliga medel som kan komma att tillföras Region Gotlands
kulturbudget till budgetpost arrangemangsstöd kultur i den mån dessa medel
ej är förenade med andra direktiv.
Kulturorganisationer,
samlingslokalhållande föreningar och enskilda

professionella kulturföretagare kan, inom ramen för påverkan av
Coronapandemin, ur budget för arrangemangsstöd kultur
o ansöka om ekonomiskt stöd för att kompetens- och kvalitetshöja sin
verksamhet.
kulturorganisationer,
samlingslokalhållande föreningar och föreningar

verksamma inom fritidsenheten kan dessutom, inom ramen för påverkan av
Coronapandemin, ur budget för arrangemangsstöd kultur resp. -fritid
o ansöka om kontantstöd som kompensation för intäktsbortfall.
 förvaltningens avdelningschef kultur- och fritid ges delegation att inom
budgetram för arrangemangsstöd fatta beslut kring fördelning av stöd och
också möjlighet att som stödjande åtgärd disponera dessa bidragsmedel för
inköp av tjänster, produktioner, konst och konsthantverk samt fotografier.
Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till 202012-31

1 (4)

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 2020/585

Sammanfattning

Corona-pandemin slår hårt mot många verksamheter inom kultur- och
fritidsområdet. Situationen är många gånger kritisk och stödåtgärder behöver kunna
sättas in med flexibilitet och snabbhet. Förvaltningen gör bedömningen att en
temporär förändring/komplettering av gällande bidragsregler för arrangemangsstöd
inom kulturområdet tillsammans med en omprioritering av budgeterade medel för
investeringar i samlingslokaler och idrottsplatser där förvaltningen ges möjlighet att
fatta beslut kring fördelning av återstående medel inom bidragsbudgeten skulle ge
möjlighet att möta dessa behov. Avdelningen har dialogen och samverkan med
externa parter inom berörda områden så som exempelvis RF Sisu Gotland och
Gotlands bygdegårdsdistrikt bland annat.
Ärendebeskrivning

Corona-pandemin slår hårt mot många verksamheter inom kultur- och
fritidsområdet. Inom regionstyrelseförvaltningen finns idag flera bidragsformer för
att stötta kulturlivet, idrotten och övriga föreningskategorier. Många bidragsposter är
redan utbetalade men bidragspotter avseende stöd till investeringar i
samlingslokalhållande föreningar om 625 000 kr respektive i idrottsföreningar om
830 000 kr föreslås överföras och ombildas till bidragsmedel för arrangemangsstöd
för att bättre kunna möta kultur- och föreningslivets akuta behov föranledda av
Corona-pandemin.
1. Kulturområdet
De regionala kulturinstitutionerna såväl som ideella föreningar har stora problem att
nå ut med sin verksamhet och i stort sett alla fria professionella kulturskapare står
helt utan inkomstbringande jobb. De ekonomiska problemen växer om situationen
drar ut över sommaren, som för många är den tid då inkomster genereras.
Regeringen via kulturdepartementet har fattat beslut att stödja kulturlivet i landet
med ett extra anslag om 500 mnkr. Det framgår ännu inte om och i så fall hur stor
andel av dessa statliga medel som kan komma Gotland till del och hur de kan
användas. Förvaltningen har till Kulturrådet framfört önskemålet att medlen ska
fördelas av regionerna och kunna användas utan alltför detaljerade begränsningar.
Om så sker föreslås att även dessa medel tillförs posten arrangemangstöd kultur med
de här föreslagna temporära bidragsreglerna.
Förvaltningen följer noga utvecklingen i landet och står i kontakt med Kulturrådet,
SKR och andra regioner för att samråda kring och reda ut vilka åtgärder, på kort och
lång sikt, som har bäst effekt för att stödja kulturlivet under rådande omständigheter.
Information ges fortlöpande till det lokala kulturlivet och uppgifter samlas in från
olika aktörer om hur pandemin slår emot verksamheterna. Outnyttjade
arrangemangsbidrag för inställda arrangemang kan komma att återbetalas.
I kulturbudget kan de drygt 200 000 kr som ännu ej utbetalats ur budget för
arrangemangsstöd frigöras för akuta insatser. Förvaltningen föreslår dessutom att
budgetposten för investeringar i samlingslokaler inte delas ut detta år utan att medlen,
625 000 kr, överförs till budgetposten arrangemangsstöd kultur. Åtgärden är
kommunicerad till Gotlands bygdegårdsdistrikt, som visat stor förståelse.
Den föreslagna budgetposten för akuta åtgärder för kulturlivet p.g.a.
Coronapandemin uppgår därmed till ca 825 000 kr plus möjliga återbetalningar av
arrangemangsstöd. För dessa medel och för de extra statliga medel från Kulturrådet
som kan komma att tillföras– föreslår förvaltningen – om Kulturrådets anvisningar så
medger – att särskilda tillfälliga bidragsregler införs som möjliggör utgivande av
ekonomiskt stöd som med dagens regelverk svårligen kunnat medge. Förvaltningen
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ser behov att kunna utge medel till regionala såväl som primärkommunala
verksamheter och till fria professionella kulturskapare i svåra ekonomiska
omständigheter i olika former i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Budgetposten arrangemangsstöd kultur kan då, förutom till produktion av
arrangemang enligt dagens bidragsregler, användas för kompetensutveckling och för
direkt kontantstöd till föreningar som kompensation för inkomstbortfall föranledda
av Corona-pandemin.
2. Fritidsområdet
Inom fritidsenheten föreslås att årets planerade bidragsfördelning av investeringsstöd
till idrottsplatser ställs in för att möjliggöra att budgetpostens medel 830 000 kr
disponeras för föreningar verksamma inom fritidsenheten att kunna söka
kontantstöd för intäktsbortfall inom ramen för påverkan av Coronapandemin.
Förvaltningen avser även att omfördela inom budget där möjlighet ges för att på så
sätt få ut så mycket stöd till föreningarna som möjligt om förvaltningen identifierar
möjligheten inom ram.
Förvaltningen avser, i likhet med övriga regioner i landet, att ha en generös
inställning till redan beviljade och utbetalade bidrag, även de som varit destinerade till
inställda verksamheter. De ska inte per automatik behöva betalas tillbaka, vilket är
regeln enligt nu gällande villkor. Istället förs en dialog med varje enskild
bidragsmottagare kring möjligheten att betala tillbaka beviljade medel med avdrag för
redan uppkomna kostnader. Detta för att återbetalade pengar ska kunna göra nytta
någon annan stans.
Regeringen har avsatt 500 mkr för att stötta idrottsrörelsen i Sverige. Dessa medel
kommer att fördelas via Riksidrottsförbundet, utifrån riktlinjer som tagits fram.
Ett lokalt stödpaket kommer i beredningen att ha ambitionen att till största del följa
de riktlinjerna som Riksidrottsförbundet har tagit fram. Det här är vår utgångspunkt:
1. Föreningen eller förbundet ska vara anslutet till Region Gotlands föreningsregister
och verksamma inom fritidssidan.
2. Evenemang och verksamheter som skulle varit mellan 12 mars och 30 juni kan
kompenseras.
3. Faktiska kostnader för evenemang och verksamheter kan kompenseras.
4. Uteblivna publikintäkter och reducerat antal deltagare kan kompenseras.
5. Kompensationen som delas ut ska relateras till föreningens/förbundets totala
omsättning.
6. Löner och arvode ersätts inte.
7. Uteblivna pengar från sponsoravtal eller mediaavtal ersätts inte.
8. Förening/förbund kan inte få ersättning för samma sak från både Region
Gotlands och regeringens stödpaket.
9. Ju högre belopp som efterfrågas, desto större krav på verifikation och redovisning
till Region Gotland.
10. De som söker bidrag ska redovisa kostnadsbesparingar på grund av coronaviruset
för hela verksamheten.
Dessa riktlinjer kommer att följas samt ha som ingångvärde att även följa tre av
huvudprinciper som Riksidrottsförbundet även har tagit fram.
1. Solidaritetsprincipen, ett gemensamt ansvar för helheten och inte bara till enskild
förening.
2. Överlevnadskriteriet, se till att ideell verksamhet överlever.
3. Ekonomiskt stöd till barn och ungdomsidrott ska prioriteras.
På Gotland riskerar den nedstängda idrottsrörelsen slå hårt mot föreningarna på ön.
Det handlar till stor del om missade intäkter, både från inställda SM-slutspel till
kvalserier i olika idrotter. Men även till synes mindre evenemang påverkar enskilda
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föreningar stort, då det ibland handlar om en större del av intäkterna på årsbasis. För
att kunna möta den här utmaningen bland föreningarna behöver Region Gotland
öppna upp för ett stöd som kan sökas för att försöka möta i alla fall delar av de
tappade intäkterna från inställda evenemang. Samtidigt som intäkter minskar står
föreningar kvar med utgifter och verksamhet. I den ekvationen riskerar föreningar att
gå under, vi ser redan att permitteringar är på gång, vilket skulle vara ett hårt slag för
det gotländska föreningslivet, folkhälsan och ön i stort. Denna sektor kommer att
drabbas och förvaltningen behöver möjlighet att snabbt och så smidigt som möjligt
möta den initiala utmaningen. Det är en pågående och konstruktiv dialog och
samverkan med RF Sisu Gotland i frågan om kommer även att vara framöver, då RF
Sisu Gotland sitter på nätverk och kompetens inte minst i frågan om behovet bland
föreningarna.
Beskriv också om eventuella lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler finns som
påverkar ärendet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den situation som nu gäller är
exceptionell och att det således föreligger synnerliga skäl för tillfälliga extraordinära
åtgärder och stödinsatser från Region Gotland. Situationen för många aktörer inom
kultur- och fritidsområdet är kritiskt och stödåtgärder behöver kunna genomföras
med kort varsel.
Det finansiella utrymme som avses är redan avsatt i budget. Att antaga föreliggande
förslag till förändringar i bidragsregler samt att ge ansvarig avdelningschef för Kultur
och Fritid delegation att fatta beslut om stödåtgärder inom denna ram bedöms kunna
ge den flexibilitet och snabbhet som situationen kräver.
Förvaltningen finner dessutom stöd för dessa åtgärder för föreningslivet baserat på
SKR:s information som uttrycker att de statliga åtgärder som beslutats också är giltiga
för ”föreningslivet och andra ideella organisationer när de uppträder som
verksamhetsutövare eller hyresgäst” samt att dessa ”inte omfattas… av huvudregeln
om förbud mot att lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare” i 2 kap.
8 § första stycket KL. Kommunen kan överväga att hantera utmaningarna för
föreningslivet i nuvarande situation genom de så kallade föreningsbidragen.”

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Temporärt ändrade bidragsregler för stöd
inom kultur- och fritidsområdet med
anledning av Corona-pandemin

RS 2020/585

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
x
x
x
x

x

x

Temporära ändringar och komplettering av gällande bidragsregler för kultur- och
fritidsverksamheter införs.
Årets planerade bidragsfördelning av investeringsstöd till samlingslokalhållande
föreningar samt idrottsanläggningar ställs in.
Budgetposter om 625 000 respektive 830 000 kr till budgetpost för
arrangemangsstöd kultur respektive fritid överförs.
De statliga medel som kan komma att tillföras Region Gotlands kulturbudget till
budgetpost arrangemangsstöd kultur i den mån dessa medel ej är förenade med
andra direktiv tillförs.
Förvaltningens avdelningschef kultur- och fritid ges delegation att inom budgetram
för arrangemangsstöd fatta beslut kring fördelning av stöd och också möjlighet att
som stödjande åtgärd disponera dessa bidragsmedel för inköp av tjänster,
produktioner, konst och konsthantverk samt fotografier.
Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till
2020-12-31.

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
fullmäktige

Kulturorganisationer, samlingslokalhållande föreningar och enskilda professionella
kulturföretagare kan, inom ramen för påverkan av Coronapandemin, ur budget för
arrangemangsstöd kultur ansöka om ekonomiskt stöd för att kompetens- och
kvalitetshöja sin verksamhet.
x Kulturorganisationer, samlingslokalhållande föreningar och föreningar verksamma
inom fritidsenheten kan dessutom, inom ramen för påverkan av Coronapandemin,
ur budget för arrangemangsstöd kultur resp fritid ansöka om kontantstöd som
kompensation för intäktsbortfall.
x Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till
2020-12-31.
x

Corona-pandemin slår hårt mot många verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Situationen är många gånger kritisk och stödåtgärder behöver kunna sättas
in med flexibilitet och snabbhet. Förvaltningen gör bedömningen att en temporär
förändring/komplettering av gällande bidragsregler för arrangemangsstöd inom
kulturområdet tillsammans med en omprioritering av budgeterade medel för
forts
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investeringar i samlingslokaler och idrottsplatser där förvaltningen ges möjlighet att
fatta beslut kring fördelning av återstående medel inom bidragsbudgeten skulle ge
möjlighet att möta dessa behov. Avdelningen har dialogen och samverkan med
externa parter inom berörda områden så som exempelvis RF Sisu Gotland och
Gotlands bygdegårdsdistrikt bland annat.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den situation som nu gäller är
exceptionell och att det således föreligger synnerliga skäl för tillfälliga extraordinära
åtgärder och stödinsatser från Region Gotland. Situationen för många aktörer inom
kultur- och fritidsområdet är kritiskt och stödåtgärder behöver kunna genomföras
med kort varsel.
Det finansiella utrymme som avses är redan avsatt i budget. Att antaga föreliggande
förslag till förändringar i bidragsregler samt att ge ansvarig avdelningschef för Kultur
och Fritid delegation att fatta beslut om stödåtgärder inom denna ram bedöms kunna
ge den flexibilitet och snabbhet som situationen kräver.
Förvaltningen finner dessutom stöd för dessa åtgärder för föreningslivet baserat på
SKR:s information som uttrycker att de statliga åtgärder som beslutats också är giltiga
för ”föreningslivet och andra ideella organisationer när de uppträder som verksamhetsutövare eller hyresgäst” samt att dessa ”inte omfattas… av huvudregeln om
förbud mot att lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare” i 2 kap. 8 §
första stycket KL. Kommunen kan överväga att hantera utmaningarna för föreningslivet i nuvarande situation genom de så kallade föreningsbidragen.”
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Angelica Andersson Fihn, avdelningschef och Björn Ahlsén,
strateg, regionstyrelseförvaltningen.
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Johann Malmström

Regionstyrelsen

Ansökan om bidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2020
Förslag till beslut

•

Region Gotland beviljar Almi Företagspartner Gotland AB bidrag med 294 000
kronor ur näringslivsanslaget för 2020 för att täcka kostnader med anledning av
ökad efterfrågan på lånefinansiering och rådgivning för företag i samband med
rådande coronakris.

Sammanfattning

De regionala Almibolagen befinner sig i dag i ett ansträngt läge. Det är många
företagare och entreprenörer som till följd av Coronautbrottet vänder sig till Almi
och arbetsbelastningen är hög. Det handlar inte bara om nya låneansökningar. Även
ansökningar om amorteringsanstånd ökar kraftigt liksom ekonomisk rådgivning
generellt.

Ärendebeskrivning

Almi har i dagsläget ställt om verksamheten och omdisponerat rådgivare för att
förstärka kreditverksamheten. Vidare har Almi Gotland ett behov av att tillfälligt ta in
ytterligare resurser i form av visstidsanställningar eller konsulter. Även moderbolaget
har förstärkt vissa centrala funktioner som kundtjänst, låneadministration,
obeståndshantering etc. För att kunna hantera den ökande tillströmningen av
befintliga och nya kunder som vill ansöka om lån, anstånd eller helt enkelt behöver
rådgivning och någon att tala med.
Totala tillskottet är 600 000 kronor varav Almi Företagspartner AB (Moderbolaget)
står för 306 000 kronor (51%) och Region Gotland resterande 294 000kronor (49%).
Bidraget tas ur 2020 års näringslivsanslag och förstärker innevarande års verksamhet.
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Bedömning

Under rådande effekter av coronakrisen är det motiverat att stärka Almis resurser så
att fler gotländska företag får möjlighet att ta del av statens utökade krediter och
Almis företagsrådgivning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Almi Företagspartner AB
Enheten för Hållbar Tillväxt
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Stefan Persson

Regionstyrelsen

Särskilda medel för idéutveckling i näringslivet till följd av
Coronakrisen
Förslag till beslut



Regionstyrelsen beviljar föreningen Tillväxt Gotland 2 000 000 kr insatser
avseende idéutveckling i näringslivet. Medlen anvisas ur 2020 års
näringslivsanslag.



Näringslivsberedningen ska genom Tillväxt Gotland fortlöpande hålla
regionstyrelseförvaltningen informerad och slutrapportera insatserna senast vid
utgången av 2020.

Sammanfattning

De näringslivsorganisationer som ingår i den så kallade näringslivsberedningen har
enats om ett förslag på ett arbete med idéutveckling i näringslivet, för att möta de
negativa effekterna av Coronakrisen och stärka tillväxtförutsättningarna framgent. De
näringslivsorganisationer som ingår är Gotlands förenade besöksnäring, Tillväxt
Gotland, Lantbrukarnas riksförbund, Visby Centrum, Företagarna och Svenskt
näringsliv. Tillväxt Gotland har utsetts till att vara sammanhållande och svara för
administration, men verksamheten ska ske i samverkan. Verksamheten ska
genomföras under innevarande år till en kostnad om 2 000 000 kr. Dessa medel skall
användas för att utveckla idéer, och skall inte utgöra kontantbidrag till enskilda
företag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är av stor vikt att utvecklingsarbete
genomförs i näringslivet, även om mycket fokus i samband med Coronakrisen ligger
på krishantering. Idéutveckling är en viktig del i de insatser som kommer att behövas
för att arbeta med ekonomisk återhämtning när den Coronakrisen.
Beslutsunderlag

-
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Ärende RS 2020/665
20 april 2020

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Erbjudande om gymnasieluncher inom ramen för krispaket för
Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
• ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra erbjudanden om
gymnasieluncher enligt förvaltningens förslag.
• ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att så snart erbjudandet avslutas
återkomma med en samlad ekonomisk effektberäkning och eventuellt
äskande om tilläggsanslag för att hantera kostnaden.
• ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att så snart erbjudandet avslutas
återkomma med en samlad utvärdering av insatsen.

Sammanfattning

I överenskommelsen om krispaket för Gotland togs initiativ till ett system för att ge
gymnasieelever med distansundervisning en möjlighet att köpa lunch. Detta för att
stödja såväl familjer som gotländsk restaurangnäring.
Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med utbildning- och arbetslivsförvaltningen
arbetat fram en modell för att kunna erbjuda luncher på ett sätt som såväl främjar
elevernas studiemiljö som näringslivets situation.
Ärendebeskrivning

I överenskommelse om krispaket för Gotland skrevs följande; ”Vi tar initiativ till att
inrätta ett kupongsystem där våra gymnasieelever kan köpa lunch hos våra
restauranger för att både ge stöd till familjer och gotländsk restaurangnäring. Detta är
aktivt så länge man bedriver undervisningen på distans.”
Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med utbildning- och arbetslivsförvaltningen
arbetat fram en modell för att kunna erbjuda luncher på ett sätt som såväl främjar
elevernas studiemiljö som näringslivets situation.
Erbjudandet är framtaget med följande styrande principer:
- Undervisningen måste få gå först. Gymnasieskolans bedömning är att det är av
största vikt att eleven fortsatt har en sammanhållen skoldag.
- Likvärdighet över hela ön, alla elever måste ges möjlighet att nyttja erbjudandet.
- Erbjudandet gäller samtliga gymnasieelever med distansundervisning på såväl
Wisbygymnasiet som Gutegymnasiet.
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- Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer ska följas.
- Gällande dataskyddsförordning ska särskilt beaktas i hanteringen av
personuppgifter
- Administrativa kostnader ska minimeras
Erbjudandet är format enligt följande:
- Regionen bekostar en lunch för max 75 kr inkl moms per elev och dag om mat
vid restaurang, eller 50 kr inkl moms om köp av färdig mat i butik. Summan ska
ses som en fast betalning inte en subventionerad del.
- Erbjudandet gäller endast avhämtning och köp uppmanas ske utanför skoltid
- Erbjudandet ges till samtliga gymnasieelever med distansundervisning i regionen,
dvs såväl vid Wisbygymnasiet som Gutegymnasiet.
- Restauranger rekommenderas erbjuda kylda måltider för avhämtning efter
skoltid. Detta möjliggör en säker måltid till dagen efter.
- Hantering av betalning sker via e-lösning tillhandahållen av Region Gotland.
- Mat kan hämtas av elev eller vårdnadshavare.
- Medverkande restauranger och livsmedelsbutiker skyltar med att man erbjuder
subventionerad lunch och har en QR-kod som visar att man ingår i modellen.
- Varje restaurang ansvarar för att fakturera Region Gotland för de luncher som
köps inom ramen för modellen.
- Den elev som vill ansluta sig till systemet gör det genom att till Region Gotland
uppge sitt mobiltelefonnummer. Numret envägskrypteras och hanteras bara i
krypterad form av Region Gotland.
- Eleverna uppmanas att förhålla sig ansvarsfullt i relation till studiekrav och också
rekommendationer från folkhälsomyndigheten.
- Marknadsföring via regionens hemsidor, sociala medier och lokala media
- Erbjudandet gäller så länge distansundervisning pågår.
Kostnadsberäkning
Kostnaden för regionen kan uppgå till maximalt ca 1,8 mnkr per månad. Detta
beräknat med totalt antal elever (ca 1750), att kostnaden är priset exkl moms och
också avräknat regionens uteblivna livsmedelskostnader för motsvarande luncher.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att föreslagen modell främjar studiero
då erbjudandet är utformat för att kunna nyttjas efter skoltid. Att erbjudandet
inkluderar såväl restauranger som butiker ger en ökad likvärdighet och möjlighet att
nås av erbjudandet med större geografisk spridning. Att uppmana till takeaway och
kyld mat ökar möjligheten att leva upp till folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Förvaltningen gör bedömningen att kostnaden för erbjudandet inte går att inrymma
inom förvaltningens ordinarie ram. Dock är kostnaden svår att förutsäga då
nyttjandegraden inte är känd. Förvaltningen bör därför återkomma med en detaljerad
ekonomisk beskrivning när erbjudandet avslutats. Ev behov av tilläggsäskanden
lämnas så snart kunskap om den samlade ekonomiska konsekvensen finns.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Stefaan de Maecker

Regionstyrelsen

Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning av
Coronapandemin
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka den
öppna ungdomsverksamheten samt elevstödet i gymnasiet under 2020.
Insatserna finansieras genom en omfördelning av länsgemensamma statliga
stimulansmedel.
2. Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden får i
uppdrag att gemensamt prioritera utredning av mobil verksamhet, dygnet
runt, för akut stöd vid psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Insatsen
finansieras genom omfördelning av statliga stimulansmedel inom respektive
nämnd.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att förstärka primärvården för
ökat samtalsstöd juli till december 2020. Tilläggsanslag beviljas med 1 miljon
kronor till ändamålet.
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att öka kapaciteten att ta emot
patienter för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Insatsen
finansieras genom statliga stimulansmedel för psykisk hälsa, utveckling av
traumavård.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka budget- och skuldrådgivningen
under 2020. Tilläggsanslag beviljas med 300 000 kronor till ändamålet.
6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utöka stödet för
arbetsmarknadsinsatser till unga samt riskutsatta unga vuxna under 2020.
Tilläggsanslag beviljas med 500 000 kronor till ändamålet.
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka kultur- och fritidsaktiviteter som
främjar rörelse och motverkar isolering, med fokus på barn, unga och äldre.
Tilläggsanslag beviljas med 300 000 kronor till ändamålet.
8. Regionstyrelsen får inom ramen för Barnsam och Vuxensam i uppdrag att
under 2020 sätta in ytterligare åtgärder för att möta ökat behov hos sårbara
grupper. Tilläggsanslag beviljas med 1,2 miljoner kronor till ändamålet.
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Sammanfattning

Det regionala utvecklingsutskottet gav den 15 april regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 29 april konkretisera och förtydliga
förstärkta folkhälsoåtgärder. Enheten för social hållbarhet fick uppdraget att
identifiera vilka ytterligare aktiviteter och resursförstärkningar som krävs 2020 för att
få mer kraft framåt i folkhälsofrågorna.
Utifrån identifierade risker och befintliga styrdokument gjordes en inventering i vilka
verksamheter det kan vara aktuellt att omprioritera och göra ytterligare åtgärder
under 2020.
Åtgärder som behöver göras för att minska påverkan på grund av coronaspridningen
ryms inom ramen för redan antagna styrdokument. Dock kan planerade och
pågående aktiviteter inom folkhälsoområdet behöva stärkas ytterligare och vissa
aktiviteter prioriteras med tanke på påverkan av coronasituationen. Vi ser bland
annat att utsatta riskgrupper för ohälsa riskerar att få ännu sämre förutsättningar och
att företagare och personer verksamma inom besöksnäringen är en ny riskgrupp för
psykisk ohälsa som inte lyfts fram i tidigare arbete med program och strategier.
Verksamheterna har snabbt ställt om för att göra omedelbara åtgärder för utsatta
grupper, som motverkar risker för folkhälsan på grund av coronasituationen. I bilaga
”Pågående aktiviteter”, ges exempel på pågående och redan genomförda
åtgärder/omställningar i verksamheterna.
Därutöver har ett antal åtgärder identiferiats som matchar identifierade risker och
intentioner i aktuella styrdokument och behöver prioriteras inom ram samt ett antal
där finansiering saknas. En sammanställning finns i bilaga ”Förslag på förstärkta
åtgärder 2020”.
Bakgrund

På regionala utvecklingsutskottet den 15 april föredrog strateger inom social
hållbarhet vilka konsekvenser av coronautbrottet som kan komma att påverka
folkhälsan negativt. Riskerna har jämförts med nationella underlag samt diskuterats
internt som sammanfattas i följande punkter:
- risk för att barn far illa
- våld i nära relation
- ökning av ekonomiskt bistånd bland unga vuxna
- minskad inkomst/sysselsättning hos företagare på Gotland
- risk för ohälsa inom besöksnäringen (varsel, uppsägningar, konkurs)
- ökad psykisk ohälsa (allmän samhällsoro)
- individer med psykisk ohälsa får än mer försämrad hälsa
- risk för ökad psykisk ohälsa bland vårdpersonal och covid-19-patienter
- ensamhet och isolering hos riskgrupper för coronainfektion
- unga (samt vuxna) får inte sommarjobb/säsongsjobb
- reaktioner på utebliven student
- ökad och förändrad alkoholkonsumtion
- ökat stillasittande
Det regionala utvecklingsutskottet gav regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till
regionstyrelsens sammanträde den 29 april konkretisera och förtydliga förstärkta
folkhälsoåtgärder. Enheten för social hållbarhet fick uppdraget att identifiera vilka
ytterligare aktiviteter och resursförstärkningar som krävs 2020 för att få mer kraft
framåt i folkhälsofrågorna.
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Ärendets beredning
Utifrån identifierade risker och befintliga styrdokument gjorde strateger inom social
hållbarhet en inventering i vilka verksamheter det kan vara aktuellt att omprioritera
och göra ytterligare åtgärder under 2020. Kontakt togs därefter med hälso- och
sjukvårdsdirektör, socialdirektör och utbildningsdirektör och samtal har förts med ett
antal chefer, nyckelpersoner och vissa befintliga samverkansgrupper i
förvaltningarna. Diskussion har även genomförts med verksamhetsledarna för
BarnSam och VuxenSam och på möte i dessa forum. Utifrån detta togs en
åtgärdslista fram som sedan har bearbetats i kontakt med ovanstående och
regiondirektör.
I arbetet med att identifiera risker och åtgärder, har ett antal tvärperspektiv beaktats,
bland annat bostadsort, ålder (barn- unga eller äldre), kön och könstillhörighet.
Förslag på åtgärder
Verksamheternas arbete för folkhälsa och social hållbarhet styrs av ett antal program,
strategier och handlingsplaner, bland annat:
Program för god jämlik jämställd hälsa
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland 2019 – 2022
Program för förebyggande av självmord
Handlingsplan psykisk hälsa
Åtgärder som behöver göras för att minska påverkan på grund av coronaspridningen
ryms inom ramen för dessa styrdokument. Dock kan planerade och pågående
aktiviteter inom folkhälsoområdet behöva stärkas ytterligare och vissa aktiviteter
prioriteras med tanke på påverkan av coronasituationen. Vi ser bland annat att utsatta
riskgrupper för ohälsa riskerar att få ännu sämre förutsättningar och att företagare
och personer verksamma inom besöksnäringen är en ny riskgrupp för psykisk ohälsa
som inte lyfts fram i tidigare arbete med program och strategier.
Verksamheterna har snabbt ställt om för att göra omedelbara åtgärder för utsatta
grupper, som motverkar risker för folkhälsan på grund av coronasituationen. I bilaga
”Pågående aktiviteter”, ges exempel på pågående och redan genomförda
åtgärder/omställningar i verksamheterna.
Därutöver har ett antal åtgärder identiferiats som matchar identifierade risker och
intentioner i aktuella styrdokument och behöver prioriteras inom ram samt ett antal
där finansiering saknas. En sammanställning av dessa förslag finns även i bilaga
”Förslag på förstärkta åtgärder 2020”.
Föreslagna åtgärder
Åtgärder för att bland främja psykisk hälsa barn och ungdomar, genomförande av studier, fysisk
aktivitet, och förebygga psykisk ohälsa, missbruk och motverka våld i nära relation.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås utöka dagkolloverksamhet för
barn i utsatt miljö, stärka fältverksamheten och elevstöd på gymnasiet. Dessa
aktiviteter genomförs genom omdisponering av länsgemensamma statsmedel för
psykisk hälsa, 1,1 miljoner.
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Åtgärder för att säkra tillgänglighet till vård och behandling vid psykisk ohälsa
Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden föreslås få i
uppdrag att gemensamt prioritera utredning av mobil verksamhet, dygnet runt, för
akut stöd vid psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Behovet av den åtgärden har
tidigare identifierats nationellt och uppmärksammats av regeringen genom att insatser
för mobil verksamhet ingår i statliga medel för psykisk hälsa. Det har också lyfts fram
i det suicidpreventiva arbetet och av polis och ambulans, i olika samverkansforum.
Insatsen görs genom processledning via vuxensams verksamhetsledare och
deltagande i arbetsgrupp från berörda verksamheter. Vid behov av ekonomiska
medel finansieras det av statliga stimulansmedel för psykisk hälsa inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås utöka resursererna för samtalsstöd i form av
pool för alla vårdcentraler för att kunna möta det ökade behovet av vård på grund av
psykisk ohälsa. Detta föreslås finansieras genom tilläggsanslag på 1 miljon.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås att öka kapacitet att ta emot för behandling av
PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) genom att utbilda psykologer i EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing). Utbildningen finansieras av
statsmedel för psykisk hälsa, traumabehandling. Detta kräver även processtöd internt
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som finansieras inom ram.
Åtgärder för att stödja sysselsättning och personer i utsatt ekonomisk situation
Budget- och skuldrådgivningen hjälper enskilda kommuninvånare med sin
vardagsekonomi och sin skuldsituation. Genom budgetrådgivningen får den
rådsökande en översikt och verktyg för att ta kontroll över sin vardagsekonomi och
påverka sin situation. Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning är redan idag stor
på Gotland. Möjligheter till rådgivning utanför regionen är mycket begränsade. De
personer som söker sig till regionens rådgivare är ofta människor med stora
betalningsproblem, eller personer som har psykiska och sociala problem. Trycket på
en redan hårt ansträngd verksamhet förväntas öka. Under 2020 föreslås
verksamheten förstärkas med 300 000 kronor för att möta det ökade trycket.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås förstärka insatser för att stödja
unga att hantera ekonomiska svårigheter samt hjälp in på arbetsmarknaden genom
Jobbcoach för unga samt riskutsatta unga vuxna. Regionfullmäktige föreslås besluta
om tilläggsanslag på 500 000 kronor under 2020.
Åtgärder för grupper med ökad risk för ohälsa
Kultur- och fritidsavdelningen kan genom aktiviteter främja rörelse och bryta
isolering bland personer med risk för ohälsa, speciellt fokus på barn, unga samt äldre.
Bland annat föreslås öppet bad för barn och äldre samt att förstärka ”Boken
kommer” för att nå personer 70+ och riskgrupper för corona.
Regionfullmäktige föreslås besluta om tilläggsanslag till regionstyrelsen på 300 000
kronor.
Ökat behov av åtgärder bedöms uppkomma inom exempelvis missbruk/beroende,
våld i nära relation, psykisk ohälsa bland barn och unga. För att akut kunna göra
omställning för att möta ökat behov behövs medel för insatser som idag inte kan
specificeras. Därför föreslås att fullmäktige beslutar anslå 1,2 miljoner kronor för att
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snabbfotat kunna erbjuda utökat stöd allt eftersom behoven yttrar sig, som hanteras
inom BarnSam och VuxenSam.
Bedömning

Region Gotland har med anledning av Coronapandemin redan ställt om i sina
verksamheter för att dämpa de befarade negativa effekterna på folkhälsan. Även om
det är alldeles för tidigt att uttala sig om vidden av pandemins påverkan på samhället,
så står det redan nu klart att den kommer att ha stora konsekvenser på folkhälsan,
både på kort och också på längre sikt. Tidiga insatser som dämpar dessa negativa
effekter bedöms såväl ur ett mänskligt som ekonomiskt perspektiv vara fördelaktiga.
Utifrån befintliga styrdokument och samverkansstrukturer föreslås här ett antal
uppdrag till nämnderna att omprioritera olika statliga stimulansmedel samt ett antal
förstärkningar för verksamhet där finansiering saknas för 2020. Detta för att möta
behoven gentemot folkhälsan som uppstår i kölvattnet av hanteringen av den
pågående smittspridningen av Coronaviruset. I detta har särskilt beaktats att arbeta
för en jämlik och jämställd hälsa samt att prioritera barn och unga. Insatserna
förväntas kunna komma alla berörda till del oaktat var man bor på ön. Behov av
åtgärder med anledningen av pandemin längre fram behöver hanteras i kommande
budgetprocess.

Beslutsunderlag

Bilaga: Förslag på förstärkta åtgärder 2020
Bilaga: Pågående åtgärder
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
GotlandsHem
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Exempel på pågående arbete för att minska
konsekvenserna av Covid-19 för folkhälsan på Gotland
För att minska pandemins konskevenser för redan utsatta grupper där risker
för ytterligare ohälsa finns är det viktigt att berörda nämnder fortsätter sitt
pågående arbete och ytterligare stärker sitt arbete utifrån de beslutade
styrdokument som finns och som anger inriktningen för en mer jämlik hälsa. I
denna bilaga beskrivs vilka styrdokument som anger inriktningen på arbetet
samt vilken omställning som gjorts och arbetet som görs med anledning av
Covid-19 i berörda förvaltningar.
De övergripande målet är Gotlänningar har bra hälsa och mår bäst i landet.
Program för god jämlik jämställd hälsa
Fokusområden:
- Barn och unga - En god start i livet
- Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
- Hälsosamt åldrande
- Inflytande och delaktighet
Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region
Gotland 2019 – 2022
Fokusområden:
- Förstärka det våldspreventiva arbetet- Utöka insatser till våldsutövare
- Upptäckt av våldsutsatthet
- Skydd och stöd
- Kunskap och metodutveckling.
Program för förebyggande av självmord
Revidering av programmet till handlingsplan för suicidprevention pågår
Handlingsplan psykisk hälsa

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 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Exempel pågående arbete med anledning av Covid-19
Verksamhet

SOF, övergripande

SOF, Individ och
familjeomsorg,

SOF, Familjestöd
SOF, Hälsofrämjande
enheten

HSF, övergripande
HSF, Psykiatrin

HSF, primävård

HSF, slutenvård

Åtgärd

Tar fram en intern utbildningsfilm som beskriver SOF:s
ansvar utifrån Mäns våld mot
kvinnor.
Våld mot kvinnor - Stärker
nåbarheten, bemanning telefon,
med mera.
Överföra våldsutredningar till
Beroendeenhetens team vid
behov.
Vid behov ställer vi om
systemet och stärker
utredningskapaciteten.
Visitkort i ”gömt format” med
information om ”viktiga
telefonnr”.
Omställning - Jobbar över
Skype med familjer.
Digitala mötesplatser för 70+
och anhörigstöd
Livesända träningar och filmer
för fysisk aktivitet etc.
Avtal med Avonova för
handledning till personal.
Ställer om till att mer digitala
vårdmöten. Ska intensifiera det
med stöd av nya nationellt
avsatta medel och arbetar för
att hålla uppe produktionen
och få patienter att upprätthålla
kontakten med vården.
Omställning sker till mer
telefontid. Det finns alltid en
linje öppen in till psykiatrin.
Har öppnat upp för mer
digitala vårdmöten och ska
utveckla det med stöd av
nationell avsatta medel, för att
säkra kontakten med patienter.
IT-lösningar för att
inneliggande patienter med
covid-19 ska kunna ha kontakt
med närstående eller andra.

Kommentar

Syfte är att öka kunskapen bland
SOF:s medarbetare. Därefter ska
samtliga medarbetare genomgå
nationella webbutbildningar.
Förväntat behov kvartal 2 – 4.
Förväntat behov kvartal 2 – 4.
Förväntat behov kvartal 2 – 4.
Påbörjat.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

HSF/SOF, Första
linjen
HSF, Omsorgen om
funktionsnedsatta
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Omställning till digitala
lösningar tex alla nybesök via
skype för ökad effektivitet.
Håller igång daglig verksamhet
genom att anpassa
gruppstorlek. Omfördelar vid
behov personal mellan daglig
verksamhet och boenden. Gör
alternativa aktiviteter för
brukare som pga corona fått
inställda aktiviteter.
Täta telefonkontakter med
brukare.

RSF, övergripande,
SOF, Gotlandshem
och externa aktörer.

Informationskampanj, om våld
och inkludering tillsammans
med information om stödjande
kontakter.

RSF, övergripande

Kort info-film tillsammans
med polisen som ger en
introduktion om våld och om
vad som händer vid anmälan.
Plan för krisstöd till
medarbetare.
Tar fram en kort film som
berättar om Mäns våld mot
kvinnor.
Ökad mötesfrekvens för
Operativt samverkansforum,
OSF där samverkan med polis
sker.
Insatser för att öka kunskap
och tillgänglighet till digitala
mötesplatser, för sårbara
grupper.
Specifik samverkan.

RSF, HR

RSF, Social Hållbarhet

RSF, samverkan SOF

RSF, samverkan
kvinnojourer

UAF,
Trygghet i sammanhang av
Ungdomsverksamheten utebliven skolavslutning åk 9
samt student.
Aktivitet istället för
skolavslutning i åk 9 samt
student.
Ökad rörlighet för
ungdomsgårdar i sommar
(öppna gårdar och/eller utökad
fältverksamhet) med befintlig
personal.

Ökat behov förväntas. Sker i
samverkan med kvinnojourer,
bibliotek och DACA (Drivers
Against Childabuse) Gotlandshem
samt Hälsofrämjande enheten.
Målgrupp: Boende på Gotland.

Syftet är att kunna ha som
kunskaps- och samtalsgrund på
APT inom Region Gotland.

Förutsättning för förstärkt
brukarmedverkan.

Gemensamt arbete/omställning,
polis, enheter inom UAF, etc.

Regionstyrelseförvaltningen
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UAF, Vuxengymnasiet

UAF, Särgymnasiet
UAF, Elevhälsan
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Kontakt har tagits med
Gotland Grönt center och LRF
för eventuella jobb.
Dialog pågår om
sommarkurser med bland
annat Folkhögskolan. SFI har
sommarskola/ undervisning på
distans.
Löpande genomgångar med
kurator. Särgymnasiet ser för
närvarande ingen ökad oro.
Information till lärare och
plugga-hemma tips till elever
har sänts ut till alla elever på
gymnasiet.

GotlandsHem

De har satt igång en
krisledningsgrupp som träffas
en gång i veckan och som står
stand-by. De har bovärdar och
servicevärdar som ansvarar för
det bostadssociala perspektivet.
Ett samarbete med
hyresgästföreningen ska
inledas.
Orosanmälningar görs.
Aktiv dialog med berörda
hyresgäster, kring lämpliga
lösningar när hyran inte kan
betalas i tid.

Suicidprevention och
samverkan MindShift
Gotland

Pågående planering för att
sprida kunskap brett i samhället
om Första hjälpen till psykisk
hälsa. Internt arbete inom
Region Gotland och i
samverkan inom MindShift
Gotland.

Statliga stimulansmedel för
suicidprevention 1,1 mnkr
finansierar utbildning av
instruktörer i Första hjälpen och
Förstahjälpenkurser under
höst/vinter 2020.
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Förslag på förstärkta åtgärder (2020) för att
motverka långsiktiga konsekvenser för folkhälsan
Verksamhet

Åtgärd

Resursbehov

Kommentar

Åtgärder för att bland barn och ungdomar främja psykisk hälsa, genomförande av
studier, fysisk aktivitet, och förebygga psykisk ohälsa, missbruk och motverka våld i
nära relation
1 UAF
Utökad fältverksamhet i
Fältarbete,
Ungdomsverksam- sommar.
samt följa ungdomars
heten
rörelser via sociala
medier.
Finansieras via
länsgemensamma
stimulansmedel för
psykisk hälsa, 300 tkr.
2

UAF
Ungdomsverksamheten

Utökad dagkolloverksamhet
för riskutsatta barn.
Begränsningar i
gruppstorlek med anledning
av hanteringen av
smittspridningen riskerar
annars minimera antalet
ungdomar som kan delta i
dessa aktiviteter.

Avser 3 omgångar = 60
barn.
Finansieras via
länsgemensamma
stimulansmedel för
psykisk hälsa, 300 tkr.

3

UAF
Wisbygymnasiet

Elevstödjare till
Wisbygymnasiet.

Avser 3 st elevstödjare
augusti-december.
Finansieras via
länsgemensamma
stimulansmedel för
psykisk hälsa, 500 tkr.
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Åtgärder för att säkra tillgänglighet till vård och behandling vid psykisk ohälsa
4 HSF, RSF, SOF
Utreda lösning för mobilt
I samverkan med
BarnSam,
dygnet-runt-verksamhet för
primärvård, socialtjänst,
VuxenSam
akut stöd vid psykisk ohälsa
ambulans och polis.
och våld i nära relation.
Processtöd från RSF,
inom ram. Ev. ytterligare
kostnader tas inom ram
för stimulansmedel
psykisk hälsa hsf och sof.
5

HSF
Primärvården

Utökade resurser för
samtalsstöd i form av pool
för alla vårdcentraler
(inkluderar privata
vårdcentraler).

6

HSF
Psykiatrin

Öka kapacitet att ta emot
för behandling av PTSD
(Posttraumatiskt
stressyndrom) genom att
utbilda psykologer i EMDR
(Eye Movement
Desensitization and
Reprocessing).

1 mnkr

Motsvarande 3
samtalsbehandlare julidecember.
Kan behövas
upphandling med privat
aktör tex via webbtjänst
som alla VC kan triagera
till.
Primärvården behöver
processledningsstöd från
HSF. Gäller stöd till
samtliga vårdcentraler.
Avsatta statsmedel 289´
för traumavård finns
som beräknas täcka
insatsen.
Psykiatrin behöver
processledningsstöd från
HSF.

Åtgärder för att stödja sysselsättning och personer i utsatt ekonomisk situation
5 RSF
Förstärkning av budget300 tkr
Förstärkning 2020
Avdelningen för
och skuldrådgivningen.
kommunikation
6 UAF
Jobbcoach för unga samt
500 tkr
VuxKomp stärks med
Arbetsmarknadsriskutsatta unga vuxna.
2.0 handledare eller
enheten
coach,
maj-okt
Åtgärder för grupper med ökad risk för ohälsa
7 RSF
Kultur- och
Kultur- och fritids- fritidsaktiviteter för att
avdelningen
främja rörelse och bryta
isolering, med fokus på
barn, unga samt äldre.

300 tkr

Öppet bad för bl.a barn
och äldre, vissa dagar i
veckan.
Förstärka ”Boken
kommer” för att nå
personer 70+ och
riskgrupper för corona.
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BarnSam,
VuxenSam

Summa
tilläggsanslag

Akut omställning för att
möta ökat behov hos
sårbara grupper

1,2 mnkr

3,3 mnkr

Utökad verksamhet på
biblioteken riktade till
grupper med ökad risk
för ohälsa.
Projekt för ökad fysisk
aktivitet för äldre.
Medel för förstärkningar
av insatser som idag inte
kan specificeras, där ökat
behov bedöms
uppkomma inom
exempelvis
missbruk/beroende, våld
i nära relation, psykisk
ohälsa bland barn och
unga och andra utsatta
grupper.

